
1 
 

МІНІСТЕСТВО ФІНАСІВ УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 
МАТЕРІАЛИ 

круглого столу 
ОСОБИСТА БЕЗПЕКА В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ЯК ЗАПОРУКА 

ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ 

ЗАВДАНЬ 

 

 

05 лютого 2021 року 
м. Ірпінь 

 

 



2 
 

УДК 351.74-049.5(477)(06) 

ББК 67.401.133я431 
 

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної 

фіскальної служби України (протокол від «11» лютого 2021 № 1). 
 

Організаційний комітет круглого столу 

Голова: 

ЧМЕЛЮК Василь Васильович– проректор з питань підготовки кадрів 

податкової міліції – начальник факультету підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників податкової міліції, к.ю.н. 

Заступник голови: 

ГРИЩУК Віктор Леонідович – начальник кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки, к.ю.н.; 

БУХТІЯРОВ Олексій Анатолійович – заступник начальника кафедри 

спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, к.ю.н. 

Члени організаційного комітету: (редакційна колегія) 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович – професор кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки, к. пед. н., Заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України, майстер спорту України міжнародного класу, 

Заслужений тренер України; 

АНТОНЕНКО Сергій Анатолійович – професор кафедри спеціальних 

дисциплін та організації професійної підготовки, к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент; 

ПАРАНИЦЯ Сергій Павлович – професор кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки, к. ю. н., доцент; 

БАДЬОРА Сергій Миколайович – доцент кафедри спеціальних дисциплін та 

організації професійної підготовки, к. пед. н.; 

ЛИСЕЮК Андрій Миколайович – професор кафедри оперативно-розшукової 

діяльності, к.ю.н.; 

КОВАЛЬ Микола Васильович – професор кафедри адміністративного права і 

процесу та митної безпеки, к.ю.н., професор; 

АНДРУЛІС Йонас Юозо – старший викладач кафедри військової підготовки. 
 

О-75       Тези доповідей круглого столу «Особиста безпека в діяльності 

правоохоронних органів, як запорука якісного виконання 

службових завдань» (05 лютого 2021 року). Ірпінь: Університет 

ДФС України, 2020. 141 с.  
 

Автори спрямували свій науковий пошук на аналітичного зіставлення загальних 

підходів до забезпечення особистої безпеки під час виконання службових завдань, володіння 

прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних ситуаціях в структурі професійної 

діяльності фахівця спеціальності «Правоохоронна діяльність». 

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність 

автори.  



3 
 

ЗМІСТ 

ГРИЩУК В. Л. Ключові фактори забезпечення особистої безпеки 

працівників правоохоронних органів в умовах загострення  

епідеміологічноі ситуації в Україні 

5 

БУХТІЯРОВ О. А., БУХТІЯРОВА І. Г. Медичне забезпечення працівників 

правоохоронних органв, як складова їх особистої безпеки 

9 

ШАПОВАЛОВ Б. Б., ЄРЬОМЕНКО Е. А. Формування понять 

індивідуального ризику та особистої безпеки у співробітників 

правоохоронних органів за методиками бойового і поліцейського хортингу 

14 

ОСТАПЕНКО О. І., ЄРЬОМЕНКО Е. А. Бойовий хортинг у забезпеченні 

особистої безпеки співробітників правоохоронних органів під час 

оперативно-службової діяльності 

20 

МАНЯКОВ І. В., НІКУЛІН М. О. Особливості підготовки та персональні 

навички персоналу державної прикордонної служби у районах здійснення 

Операції Об’єднаних Сил на сході України 

25 

ЄРЬОМЕНКО Е. А. Бойовий хортинг: умови володіння прийомами 

особистої безпеки працівниками національної поліції України 

29 

ПОЛТОРАЦЬКИЙ С. С., ЄРЬОМЕНКО Е. А. Методичні прийоми системи 

бойового хортингу при навчанні засобам особистої безпеки співробітників 

правоохоронних органів 

34 

КОВАЛЬ М. В. Дотримання прав людини запорука особистої безпеки 

працівника правоохоронного органу 

40 

АНТОНЕНКО С. А. Структура особистої безпеки, її елементи в 

професійно-психологічній готовності та захищеності працівників органів 

правоохоронних органів 

46 

ЄРЬОМЕНКО Е. А., АНДРУЛІС Й. Ю. Бойовий хортинг: принцип 

законності у забезпеченні правоохоронними органами особистої безпеки 

громадян 

50 

БАДЬОРА С. М. Концепт особистої безпеки у практичній діяльності 

працівників правоохоронних органів 

56 

ПАРАНИЦЯ С. П. Поняття безпеки особи та особистої безпеки працівника 

правоохоронного органу в службовій діяльності 

61 

ЛИСЕЮК А. М. Особиста безпека оперативних працівників 

правоохоронних органів 

64 

БУТОК О. В. Особиста безпека важлива складова в службовій діяльності 

співробітників правоохоронних органів України 

67 

ЗВЄРЄВ А. В. Бойовий хортинг у системі забезпечення особистої безпеки 

співробітників поліції 

70 

ТІШИН А. В. Бойовий хортинг: поняття особистої безпеки співробітників поліції 76 



14 
 

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ ТА 

ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ У СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ ЗА МЕТОДИКАМИ БОЙОВОГО І ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

ХОРТИНГУ 

Шаповалов Борис Борисович, 

Президент Міжнародної федерації поліцейського хортингу, 

кандидат психологічних наук, доцент 

Єрьоменко Едуард Анатолійович, 

професор кафедри спеціальних дисциплін та  

організації професійної підготовки Факультету  

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  

працівників податкової міліції, кандидат педагогічних наук,  

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України,  

майстер спорту України міжнародного класу,  

Заслужений тренер України, Університет ДФС України 
 

За методиками бойового та поліцейського хортингу під поняттям 

індивідуального ризику співробітників правоохоронних органів розуміють 

ймовірність ураження окремої особи протягом певного періоду часу в 

результаті впливу досліджуваних чинників небезпеки при реалізації 

несприятливої випадкової події з урахуванням ймовірності її перебування в зоні 

ураження. З математичного погляду індивідуальний ризик визначають як 

добуток ймовірності загибелі людини, що знаходиться в даному регіоні, від 

можливих джерел небезпеки протягом року та ймовірності її перебування в зоні 

ураження [1–4]. 

Індивідуальний ризик розглядають як основне поняття, по-перше, у 

зв’язку з пріоритетністю людського життя як вищої цінності, по-друге, у 

зв’язку з тим, що саме індивідуальний ризик може бути оцінений за великими 

вибірками з достатнім рівнем вірогідності, що дає змогу визначити інші 

важливі категорії ризику під час аналізу небезпек і встановлювати прийнятні і 

неприйнятні рівні ризику. 

У загальному випадку кількісно індивідуальний ризик виражається 

відношенням числа постраждалих людей із певної причини до загального числа 

людей, які ризикують за визначений період часу (апостеріорне визначення). 
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Англійські вчені запропонували при визначенні індивідуального ризику 

замість критерію «загибель людини» використовувати критерій «отримання 

людиною того чи іншого ступеня ураження». 

Наприклад, можна визначити таке значення інтенсивності того чи іншого 

чинника ураження, за дії якого значна кількість людей отримає серйозні 

ушкодження, які потребуватимуть тривалого лікування; можливі смертельні 

випадки для невеликої кількості людей з підвищеною чутливістю до впливів 

чинників ураження. Конкретне значення інтенсивності того чи іншого чинника 

ураження назване «небезпечною дозою», тобто дозою, яка може спричинити 

смерть людини, проте це відбувається не обов’язково, оскільки люди залежно 

від віку, статі, стану здоров’я тощо мають різні сприйнятливість і опірність 

організму. У цьому разі під індивідуальним ризиком розуміють частоту впливу 

«небезпечної дози» на конкретну людину у певному місці. 

Під час розрахунку розподілу ризику по території навколо об’єкта 

(картування ризику) індивідуальний ризик визначається потенційним 

територіальним ризиком та ймовірністю перебування людини в районі 

можливої дії небезпечних чинників. У загальному випадку індивідуальний 

ризик від деякої небезпеки, що розраховується для певної території 

дослідження, характеризуються ймовірністю загибелі окремої особи з 

населення за період часу 1 рік. 

Значення індивідуального ризику поділено на 3 категорії: 1– побутові 

ризики (ризики, яким піддається кожен житель країни незалежно від професії і 

способу життя); 2 – професійні ризики (ризики, пов’язані з професією людини); 

3 – добровільні ризики (ризики, які стосуються особистого життя, зокрема 

непрофесійні заняття альпінізмом, стрибки з парашутом тощо); добровільні 

ризики можна розглядати як власні інтереси та плату за задоволення. 

Зауважимо, що найбільші ризики у категорії 1 пов’язані з хворобами, за ними 

йдуть нещасні випадки; у категорії 2 – робота на морських платформах при 

розробці родовищ континентального шельфу; в категорії 3 – заняття 

альпінізмом. 
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Індивідуальний ризик багато в чому визначається кваліфікацією і 

готовністю індивідуума до дій у небезпечній ситуації, його захищеністю. 

Індивідуальний ризик, як правило, треба визначати не для кожної людини, а для 

груп людей, які приблизно однаковий час перебувають у різних небезпечних 

зонах і мають однакові засоби захисту. Рекомендується оцінювати 

індивідуальний ризик окремо для персоналу об’єкта і для населення прилеглої 

території . Якщо оцінюється ризик для якої-небудь групи людей певної 

професії або спеціального роду діяльності, що пов’язана з підвищеною 

небезпекою, цей ризик доцільно визначити у перерахунку на конкретний 

робочий час (на одну годину роботи або один технологічний цикл). 

Оцінюються зони індивідуального ризику для потенційно небезпечного 

об’єкту і транспортної магістралі по якій здійснюється перевезення 

небезпечних вантажів. Індивідуальний ризик це властивість місцевості, що 

досліджується, в межах якої існує імовірність несприятливої події (ця 

ймовірність створюється потенційно небезпечним об’єктом), тому 

індивідуальний ризик є зручною характеристикою для просторового 

планування діяльності навколо потенційно небезпечного об’єкту. Для 

уникнення вищенаведених проблем основою заходів з охорони громадського 

порядку та забезпечення безпеки правоохоронних органів у місцях проведення 

заходів мають і надалі бути такі принципи: прогнозування ситуацій, 

планування шляхів їх розв’язання, готовність сил та засобів, залучених до 

служби правоохоронних органів, уникнення загострення насильства та рішучі 

дії в разі надзвичайних ситуацій [5–10]. 

Дотримання цих принципів досягається шляхом: заборони вживання 

алкогольних напоїв у місцях проведення масових заходів; обладнання місць 

проведення усередині та зовні відеокамерами для спостереження за поведінкою 

учасників і контролю за ситуацією поблизу місця проведення; передбачення 

доступу співробітників правоохоронних органів до мережі інформаційних 

центрів заходу для термінового сповіщення учасників або осіб, які перебувають 

за межами заходу, про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних 
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ситуацій; забезпечення недопущення великих скупчень людей та запобігання 

неконтрольованому доступу в місця проведення масових заходів і виходу за їх 

межі тощо. 

Таким чином, у тезах акцентується увага на філософсько-методологічних 

основах, стані та тенденціях розвитку процесів, які визначають сутність і 

структуру індивідуальних ризиків, особистої безпеки, глобальної безпеки у 

довгостроковій перспективі, а також на практичних аспектах діяльності 

держави щодо забезпечення національної безпеки, тобто на тих чинниках, 

системне осмислення та врахування яких дозволить суттєво підвищити якість 

підготовки пропозицій щодо політики з питань забезпечення особистої безпеки, 

оптимізувати механізми її реалізації, більш активно та оперативно реагувати на 

загрози інтересам громадян. Отже, сьогодні прийняття необхідного пакета 

підзаконних нормативно-правових актів з питань забезпечення особистої 

безпеки співробітників правоохоронних органів, повного забезпечення 

підрозділів новітніми спеціальними засобами, вироблення чіткої концепції 

професійної підготовки правоохоронних кадрів засобами бойового хортингу 

дасть змогу покращити захист співробітників під час виконання оперативно-

службових завдань і заходів.  
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