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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ: ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ 

СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

Тішин Андрій Володимирович, 

старший викладач кафедри спеціальних дисциплін та  

організації професійної підготовки Факультет підготовки,  

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників  

податкової міліції, Університет ДФС України 

 

Національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. 

Правоохоронна діяльність належить до переліку професій з підвищеним 

ризиком і характеризується одним із найвищих рівнів екстремальності та 

професійного стресу [1–4]. Водночас слід не забувати, що поліцейським є 

також громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить 

службу на відповідних посадах у поліції і якому надано спеціальне звання 

поліції (ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національну поліцію»). 

Ст. 3 Конституції України, в якій задекларовано, що «людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю», не містить будь-яких виключень з цієї 

гарантії. 

В системі Національної поліції України, у складі кримінальної поліції, 

09 листопада 2018 року було створено Департамент внутрішньої безпеки (далі – 

ДВБ), одним з основних завдань якого є організація і здійснення заходів 

захисту поліцейських, державних службовців та інших працівників поліції від 

перешкоджання їм у виконанні службових обов’язків, та дотримання 

внутрішньої безпеки в діяльності підрозділів Національної поліції України 

шляхом внутрішнього контролю та забезпечення власної безпеки органів 

поліції. Слід наголосити, що до реформування Міністерства внутрішніх справ в 

Україні правова термінологія та правоохоронна практика не містила такого 

терміну як забезпечення «власної безпеки» органів поліції. На сьогодні цей 

термін також не містить будь-якого чіткого визначення. Серед термінів, які 
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мають певну змістовну схожість з поняттям «власна безпека» у наукових 

роботах та правових актах використовуються словосполучення «внутрішня 

безпека», «безпека особи», «особиста безпека», «безпека життєдіяльності 

персоналу», що створює певні складнощі у правильному розумінні їх змісту. 

Термін «безпека особи» є однією з тих категорій, яка згадується поряд з 

такими правовими явищами як «правопорядок», «громадська безпека» і іншими 

в межах реалізації правоохоронної функції держави. Тому, як вбачається з 

наукових джерел – «безпека особи» – це здебільше об’єкт правоохоронної 

діяльності, який включає широкий спектр охоронних, превентивних, захисних 

та примусових відносин, які спрямовані на забезпечення основних прав людини 

взагалі, при чому в різних сферах суспільних відносин. 

Проведений аналіз поняття «особиста безпека» щодо працівника поліції 

дає підстави зробити наступні узагальнення. По-перше, в деяких, (зокрема і 

серед приведених вище) дефініціях безпека розкривається через сукупність 

заходів, що, на нашу думку, характеризує не природу самого явища (оскільки 

безпека це певний стан речей чи ідеальне, тобто уявне, явище), а процес його 

забезпечення, де безпека виступає бажаним результатом. По-друге, особиста 

безпека: а) пов’язана виключно з особою правоохоронця; б) збігається з часом 

його знаходження на службі (при виконанні службових обов’язків); в) 

пов’язана безпосередньо або опосередковано з діями (бездіяльністю) цього 

поліцейського або його напарників; г) у переважній більшості ситуацій 

залежить від його особистих превентивних та запобіжних заходів чи заходів 

його напарників. 

Ширшим у порівнянні з терміном «особиста безпека працівника поліції», 

є поняття «безпека діяльності працівників поліції» чи «безпека життєдіяльності 

персоналу». Безпека життєдіяльності персоналу поліції становить стан 

захищеності співробітників поліції (як окремої особи, так і всього колективу у 

сукупності) під час знаходження на службі чи на роботі (для не атестованих 

працівників), незалежно від виконання службових обов’язків, від шкідливих та 

небезпечних ризиків та факторів природного, соціального та техногенного 
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середовища, а також суспільні відносини, спрямовані на забезпечення такої 

безпеки. Безпека життєдіяльності персоналу поліції природно включає і 

особисту безпеку поліцейського [5–10]. 

У словниках слово «власний» тлумачиться як: 1) належний кому-, чому-

небудь; 2) свій особливий (особистий); 3) буквальний справжній; 4) властивий 

тільки кому-, чому-небудь, взятий безвідносно до чогось іншого; На підставі 

аналізу поглядів інших вчених можна зробити висновок, що власна безпека 

ОВС – це стан їх захищеності від протиправного впливу з боку зовнішніх і 

внутрішніх загроз, що дозволяє забезпечити їх сталий розвиток і 

функціонування у сфері завдань правоохоронної діяльності. На відміну від 

особистої безпеки поліцейських та безпеки життєдіяльності персоналу поліції 

власна безпека в органах поліції охоплює увагою і членів сімей 

правоохоронців. Аналізуючи норми Кримінального кодексу України, які 

покликані забезпечувати кримінально-правову охорону наведених відносин (ст. 

345, 348, 349) слід підкреслити важливу рису – охорона та захист близьких 

родичів поліцейського від погроз, посягань на життя та недоторканість 

здійснюється у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків. 

Таке ототожнення законодавцем близьких родичів безпосередньо з особистою 

безпекою 

Отже, в ході дослідження було встановлено, що «власна безпека 

поліцейського» – це стан захищеності життя, здоров’я, майна безпосередньо 

поліцейських та їх близьких родичів і членів сім’ї від загроз фізичного, 

психологічного та майнового характеру, що існують в реальному часі чи 

можуть виникнути у майбутньому у зв’язку з виконанням такими 

поліцейськими службових обов’язків, а також від протиправного 

перешкоджання або втручання у їх службову діяльність з боку керівного складу 

поліції, МВС України, прокуратури, окремих представників органів державної 

влади та місцевого самоврядування, громадських, політичних та релігійних 

об’єднань, або необґрунтованої дискредитації. 
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У свою чергу «власну безпеку в органах поліції» ми пропонуємо 

розглядати як комплексний режим захищеності органу (чи органів) поліції, а 

також кожного окремого поліцейського (їх близьких родичів і членів сім’ї, 

майна) від загроз деструктивного і дезорганізучого впливу, що можуть 

зашкодити їх ефективному функціонуванню у звичайних та нестандартних 

(надзвичайних) ситуаціях. 

Вказана складова внутрішньої безпеки на відміну від власної безпеки в 

органах поліції спрямована на виявлення та подолання або завчасне 

попередження як правило внутрішніх загроз, тобто тих, які випливають з 

неправомірних дій самих працівників поліції, чи за їх участю. Враховуючи 

викладене, перспективним напрямом подальших наукових розвідок стане 

застосування методик бойового хортингу, характеристика загроз власної 

безпеки в органах поліції як сукупності умов і факторів, що створюють 

перешкоди для виконання ними покладених законодавством завдань. 
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