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У су час них умо вах роз вит ку суспільства до сить важ ко
усу ну ти фак тор не без пе ки із про фесійної діяль ності
співробітників пра во охо рон них ор ганів. Ура хо ву ю чи її
спря мо ваність на охо ро ну пра во по ряд ку та бо роть бу зі
зло чинністю, про фесійний ри зик завж ди був і є її скла до -
вим еле мен том. У цих умо вах особ ли во го зна чен ня на бу -
ва ють вив чен ня та аналіз су куп ності при чин, що зу мов -
лю ють не без печність пра во охо рон ної діяль ності й мож -
ливі її наслідки для пра во охо ронців, а та кож виз на чен ня
мож ли вос тей суспільства й дер жа ви з їх мінімізації, ком -
пен сації та ко рекції.

Є. Арус та мов пи ше: «Біль шу час ти ну ча су ак тив ної
життєдіяль ності лю ди ни ста но вить цілесп ря мо ва на 
про фесійна діяльність, здійсню ва на в умо вах конк рет но го
ви роб ни чо го се ре до ви ща, яка в разі не дот ри ман ня 
нор ма тив них ви мог мо же не га тив но впли ну ти на її 
пра цез датність і здо ров'я» [1, c. 13]. Співробітни ки пра во -
охо рон них ор ганів є особ ли вою ка те горію пра цю ючих
гро ма дян і пот ре бу ють дієвіших за ходів для гарантування
без пе ки їхньої діяль ності. Та кий вис но вок мож на 
зро би ти на ос нові аналізу не га тив них явищ і про явів, що
впли ва ють на без пе ку діяль ності пра во охо рон них 
ор ганів та осо бис ту без пе ку співробітників.

На сам пе ред вва жаємо за доціль не умов но розділи ти
не га тивні яви ща та про я ви, що впли ва ють на осо бис ту
без пе ку співробітників та як наслідок — на пра во охо рон -
ну сис те му за га лом, на об'єктивні (що не за ле жать від
волі суб'єкта) та суб'єктивні. Це дасть змо гу з'ясу ва ти
при чи ни їх ви ник нен ня й мож ливі шля хи по до лан ня.

Доміну ю ча при чи на, що не га тив но впли ває на стан за хи -
ще ності співробітників, при хо ва на в спе цифіці діяль ності пра -
во охо рон них струк тур, яка має чітко ви ра же ний дер жав -
но�влад ний, ав то ри тар ний ха рак тер, здійснюєть ся в
офіційно му по ряд ку від імені дер жа ви, кот ра де ле гує їм пра -
во на зас то су ван ня спе цифічних за ходів адміністра тив но го
впли ву, що заз ви чай не ви ко рис то ву ють ся інши ми ор га на ми
ви ко нав чої вла ди. Аналіз спеціаль ної літе ра ту ри [2; 3] дає
змо гу ви ок ре ми ти такі скла дові про фесії працівни ка пра во -
охо рон них ор ганів: су во ра пра во ва рег ла мен тація про -
фесійної діяль ності; на явність у працівни ка влад но�роз по ряд -
чих пов но ва жень; про це су аль на са мостійність; ви со ка
екстре мальність, емоційність служ бо во�тру до вої діяль ності;
ши ро ке ко ло суб'єктів спілку ван ня; нес тан да рт ний, твор чий,
час то конфліктний ха рак тер служ би й праці; постійні зміни
умов служ бо во�тру до вої діяль ності. Цілі, функції та зав дан ня
пра во охо рон них ор ганів, ви мо ги, що ви су ва ють ся до пра во -
охо ронців, зу мов лю ють ви ник нен ня під час служ бо во�тру до -
вої діяль ності не без печ них фак торів, які зни жу ють без пе ку
працівників. Під час служ бо вої діяль ності співробітни ку до во -
дить ся діяти в умо вах, які відчут но впли ва ють на стан йо го
здо ров'я, жит тя, рівень пра цез дат ності та якість ви ко нан ня
пос тав ле них зав дань. У діяль ності пра во охо ронців надз ви -
чай но час то ви ни ка ють обс та ви ни, що ство рю ють значні труд -

нощі в ро боті й вод но час ви ма га ють від них як предс тав ників
вла ди швид ких, точ них та без по мил ко вих дій. 

Доціль но на го ло си ти, що діяльність працівників 
пра во охо рон них ор ганів пе ре важ но пов'яза на з ри зи ком
для жит тя та здо ров'я і здійснюєть ся в склад них, а до сить
час то й в екстре маль них умо вах, що знач ною мірою
впли ває не тіль ки на ре зуль та ти ви ко нан ня зав дань, а й
на осо бисті якості лю ди ни.

Важ ли во, що наслідком дії ба гать ох не га тив них стре -
со вих фак торів, пов'яза них із служ бо во�тру до вою
діяльністю працівників пра во охо рон них ор ганів, є не ли -
ше зни жен ня їх осо бис тої без пе ки, а й про фесійна де фор -
мація. Зни жен ня рівня без пе ки діяль ності працівників і ви -
ник нен ня в них про фесійної де фор мації — це проб ле ми,
які за ва жа ють підви щен ню ефек тив ності функціону ван ня
ор ганів пра во охо рон ної сис те ми Ук раїни. Про фесійна де -
фор мація співробітників пра во охо рон них ор ганів зни жує
по каз ни ки без пе ки їхньої діяль ності і нав па ки. Так, до
стре со вих фак торів, що зу мов лю ють ви ник нен ня й роз ви -
ток про фесійних де фор мацій, у літе ра турі відно сять: стан
здо ров'я, низь кий рівень  соціаль но го за хис ту, фінан сові
проб ле ми, відсутність нор маль них умов ро бо ти, несп ра -
вед ли ве став лен ня керівницт ва, нев лаш то ваність по бу ту,
не дос ко налість за ко но да в ства, не нор мо ва ний ро бо чий
день, низь ку кваліфікацію, по ся ган ня на осо бу працівни ка
та йо го власність [4, c.153—155]. Є. Кін заз на чає, що на
першій стадії про фесійної де фор мації спос теріга ють ся
неістотні зміни осо бис тості працівни ка: нед ба ле й па сив не
ви ко нан ня своїх обов'язків, не дис ципліно ваність, втра та 
про фесійної мо ти вації до ро бо ти, підозрілість, пе ре ви -
щен ня влад них пов но ва жень, злов жи ван ня служ бо вим
ста но ви щем. На другій стадії відбу ва ють ся зміни осо бис -
тості працівни ка не ли ше на кількісно му, а й на якісно му
рівнях. У нь о го про яв ляєть ся упе ред же не став лен ня до
об'єкта своєї діяль ності, фор муєть ся не га тив не став лен ня
до керівницт ва й нор ма тив них при писів, праг нен ня до
зас то су ван ня ка раль них за ходів впли ву [5, c. 165]. О. Мар -
ти нен ко заз на чає, що про фесійна де фор мація працівників
пра во охо рон них ор ганів за ле жить від си ли де фор му ю чо -
го впли ву ба гать ох де термінант. Однією з пе ре ду мов де -
фор мації осо бис тості пра во охо рон ця є стре сові фак то ри,
які без по се редньо впли ва ють на йо го мо раль но�пси хо -
логічну стійкість. «Як що та чи інша ка те горія стре со вих
фак торів діє про тя гом три ва ло го періоду або має підви -
ще ну інтен сивність, імовірні такі наслідки про фесійної де -
фор мації, як дратівливість, бай дужість, відсутність
ініціати ви, зву жен ня ко ла інте ресів, зни жен ня про -
фесійної ак тив ності» [4, c. 151]. Є й зво рот ний зв'язок: усу -
нен ня фак торів, які зни жу ють рівень без пе ки діяль ності
працівників пра во охо рон них ор ганів, є пе ре ду мо вою
нор маль ної ефек тив ної діяль ності ос танніх.

Го во ря чи про об'єктивні фак то ри та про я ви, що не га тив но
вли ва ють на за хи щеність пра во охо рон них ор ганів та їхніх
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співробітників, слід зга да ти  про умо ви праці ос танніх. Так,
пра во працівни ка на без печні умо ви праці має на сам пе ред
конс ти туційний ха рак тер. У ст. 43 Конс ти туції Ук раїни пря мо
заз на чаєть ся, що ко жен має пра во на на лежні, без печні і здо -
рові умо ви праці, на за робітну пла ту, не ниж чу від виз на че ної
за ко ном. Ос нов ни ми міжна род но�пра во ви ми ак та ми у сфері
рег ла мен тації ви мог без пе ки та здо ров'я під час тру до вої
діяль ності є: Міжна род ний пакт про еко номічні, соціальні і
куль турні пра ва, Євро пейсь ка соціаль на хартія (пе рег ля ну та),
де вста нов люєть ся обов'язок дер жав що до виз нан ня пра ва
кож но го на спра вед ливі й спри ят ливі умо ви про фесійної
діяль ності, вклю ча ю чи, зок ре ма, умо ви праці, що відповіда -
ють ви мо гам без пе ки та гігієни. Крім то го, ос нов ним кри терієм
за хи ще ності будь�якої ор ганізації є кри терій за хи ще ності її
співробітників. Влас не, спис ки ви роб ництв, про фесій і по сад
працівників, ро бо та яких пов'яза на з підви ще ним нер во -
во�емоційним та інте лек ту аль ним на ван та жен ням або ви ко -
нуєть ся в особ ли вих при род них ге ог рафічних і ге о логічних
умо вах та умо вах підви ще но го ри зи ку для здо ров'я, що дає
пра во на щорічну до дат ко ву відпуст ку за особ ли вий ха рак тер
праці, зат ве рд же но  Пос та но вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни
від 17 лис то па да 1997 ро ку. За ко но дав че закріплен ня пе реліку
та кої ка те горії працівників свідчить про важ ливість ство рен ня
особ ли вої кон цепції з до дер жан ня на леж но го ста ну їх осо -
бис тої без пе ки під час ви ко нан ня про фесійних обов'язків.
Слід заз на чи ти, що по си ле на ува га з бо ку дер жа ви до осіб,
діяльність яких пов'яза на з підви ще ним ри зи ком, без пе реч но,
є по зи тив ною прак ти кою. Та, нез ва жа ю чи на всі пе ре ва ги, зат -
ве рд жені спис ки, на наш пог ляд, усе�та ки не дос ко налі. Так,
невідне сен ня до про фесій, пов'яза них із підви ще ним ри зи -
ком, пра во охо ронців, є істот ним не доліком, що пот ре бує вип -
рав лен ня [ 6, с. 235].

Та кий вис но вок мож на зро би ти, наз вав ши при чи ни,
що слу гу ють ос но вою для по даль шої кла сифікації і
відне сен ня співробітників ор ганізації до ка те горії та ких,
що пра цю ють в умо вах підви ще но го ри зи ку: ро бо та в
несп ри ят ли вих ге ог рафічних та ге о логічних умо вах; 
ро бо та, пов'яза на з еко логічною та хімічною не без пе ка -
ми; особ ливі санітар но�гігієнічні умо ви праці; ро бо та,
пов'яза на з підви ще ною імовірністю трав ма тиз му або ж
інши ми заг ро за ми для жит тя та здо ров'я; нап ру же на 
ро бо та з підви ще ним нер во во�емоційним та інте лек ту -
аль ним на ван та жен ням; діяльність, пов'яза на з
постійни ми стре са ми. З пе ре важ ною більшістю цих  умов
як раз і  пов'яза на пов сяк ден на ро бо та співробітників
пра во охо рон них ор ганів. Підви ще на не без пе ка в діяль -
ності пра во охо ронців зу мов ле на спе цифікою служ бо вих
обов'язків, що заз на чені в «Пе реліку робіт з підви ще ною
не без пе кою», зат ве рд же но му на ка зом Держ наг ля до хо -
ро нп раці 26.01.2005 ро ку. Згідно з цим до ку мен том 
ро бо та з підви ще ною  не без пе кою — ро бо та в умо вах
впли ву шкідли вих та не без печ них ви роб ни чих чин ників
або та ка, де є пот ре ба в про фесійно му до борі чи пов'яза -
на з обс лу го ву ван ням, уп равлінням, зас то су ван ням
технічних за собів праці або тех но логічних про цесів, що
ха рак те ри зу ють ся підви ще ним сту пе нем  ри зи ку ви ник -
нен ня аварій, по жеж, заг ро зи жит тю, за подіян ня шко ди
здо ров'ю, май ну, довкіллю. Вод но час ст. 2 За ко ну 
Ук раїни «Про охо ро ну праці» від 14.01.1992 ро ку вста -
нов лює сфе ру дії за ко ну, що «по ши рюєть ся на всіх юри -
дич них та фізич них осіб, які відповідно до за ко но да в ства 
ви ко рис то ву ють най ма ну пра цю, та на всіх пра цю ючих».

У ст. 13 ць о го за ко ну заз на чаєть ся, що «ро бо то да вець зо -
бов'яза ний ство ри ти на ро бо чо му місці в кож но му струк тур -
но му підрозділі умо ви праці відповідно до 
нор ма тив но�пра во вих актів, а та кож зе без пе чи ти до дер -
жан ня ви мог за ко но да в ства що до прав працівників у 
га лузі охо ро ни праці». Це по ло жен ня є до сить ак ту аль ним,
ад же умо ви праці істот но впли ва ють на фізич ний, пси хо -
логічний і мо раль ний стан працівників пра во охо рон них
струк тур. Стре сові си ту ації, ви сокі на ван та жен ня, по ра нен ня
чи за ги бель лю дей, зас то су ван ня вог не паль ної зброї, спец -
за собів і си ло вих прийомів, не нор мо ва ний ро бо чий день,
відсутність ча су на відпо чи нок приз во дять до по я ви в ба -
гать ох працівників шкідли вих зви чок, стійких по ру шень
наст рою, змін ха рак те ру, по ведінки то що.  

Нор мо ва ний ро бо чий час і час відпо чин ку
працівників пра во охо рон них ор ганів є однією з ос нов -
них умов їх нор маль ної діяль ності. Внаслідок не на леж -
ної ор ганізації цих скла до вих зни жуєть ся пра цез датність
працівни ка, а на далі — й ефек тивність діяль ності
підрозділу. Пра во ве ре гу лю ван ня ро бо чо го ча су в 
де мок ра тичній дер жаві спря мо ва не на охо ро ну праці й  
ус та нов лен ня міри праці, яка не обхідна для суспільства
на да но му етапі йо го роз вит ку.  По на ду роч на ро бо та, як
пра ви ло, не до пус каєть ся. Про те у ви нят ко вих ви пад ках,
пе ред ба че них за ко но да в ством, ро бо то да вець мо же
вда ва ти ся до її зас то су ван ня. Проб ле ма в то му, що не
роз роб ле но чітко го ме ханізму обліку по на ду роч них
робіт у сис темі пра во охо рон них ор ганів, що не а би як 
уск лад нює про це ду ру їх відшко ду ван ня. З ог ля ду на це
доціль но пе ред ба чи ти пра во вий ме ханізм обліку служ -
бо во го ча су пра во охо ронців, ана логічний то му, що існує
для за галь но го ко ла суб'єктів тру до вих відно син. Це
дасть змо гу за ко но дав чо виз на чи ти й закріпи ти межі
служ бо во го на ван та жен ня пра во охо ронців та, як
наслідок, підви щи ти їх зацікав леність у якісно му ви ко -
нанні служ бо вих обов'язків.

Уже до сить три ва лий час ли шаєть ся на низь ко му
рівні ма теріаль но�технічне за без пе чен ня пра во охо рон -
них ор ганів. Бюд жет не фінан су ван ня цент ралізо ва но го
війсь ко во го та ма теріаль но�технічно го за без пе чен ня
пра во охо рон них струк тур Ук раїни постійно за ли шаєть ся
на не дос татнь о му рівні. Ре алії сь о го ден ня такі, що роз -
ра хо ву ва ти на 100�відсот ко ве за до во лен ня за питів пра -
во охо рон них ор ганів прос то не мож ли во.

Ма теріаль но�технічне за без пе чен ня діяль ності пра во -
охо рон них ор ганів пе ре дусім за ле жить від фінан со вих
мож ли вос тей дер жа ви, не роз рив но пов'яза не із за галь -
ним ста ном за без пе чен ня пот реб на род но го гос по да р ства
в си ро вині, ма теріалах, об лад нанні та інших ви дах ви роб -
ни чо�технічно го приз на чен ня, які на ле жать до за собів ви -
роб ни цт ва [7, с. 224]. Цент ральні апа ра ти пра во охо рон -
них ор ганів під час підго тов ки про по зицій до дер жав но го
бюд же ту, а та кож роз поділен ня влас но го бюд же ту вра хо -
ву ють та ке: кількість пра цівників із не обхідним рівнем
освіти й сту пе нем підго тов ки, яка відповідає об ся гу ро бо -
ти; ви дат ки на прид бан ня та ут ри ман ня будівель, транс -
пор ту, озб роєння, фор ме но го одя гу, за собів зв'яз ку, орг -
техніки то що; ви дат ки на гро шо ве ут ри ман ня праців ників,
що має відповіда ти ре аль но му про жит ко во му рівню для
то го, щоб служ ба в У су час них умо вах роз вит ку
суспільства до сить важ ко усу ну ти фак тор не без пе ки із про -
фесійної діяль ності співробітників пра во охо рон них ор -
ганів. Ура хо ву ю чи її спря мо ваність на охо ро ну пра во по -
ряд ку та бо роть бу зі зло чинністю, про фесійний ри зик
завж ди був і є її скла до вим еле мен том. У цих умо вах особ -
ли во го зна чен ня на бу ва ють вив чен ня та аналіз су куп ності
при чин, що зу мов лю ють не без печність пра во охо рон ної
діяль ності й мож ливі її наслідки для пра во охо ронців, а та -
кож виз на чен ня мож ли вос тей суспільства й дер жа ви із їх
мінімізації, ком пен сації та ко рекції.пра во охо рон них ор га -
нах бу ла при ваб ли вою для кваліфіко ва них фахівців; ви -
дат ки на соціаль ний за хист співробітників (мож ливість от -
ри ман ня жит ла, за галь но го і са на тор но�ку ро рт но го ліку -
ван ня то що); ви дат ки на нав чан ня й пе репідго тов ку пер -
со на лу; ви дат ки на на у ко во�дослідну ро бо ту то що. Од нак
уря дом дер жа ви не вра хо ву ють ся ви дат ки на ви ко нан ня
конк рет них зав дань, що пок ла дені на різні пра во охо ронні
ор га ни. От же, пи тан ня фінан су ван ня пра во охо ронців є
вкрай важ ли вим. Йо го вирішен ня пот ре бує істот ної
підтрим ки з бо ку дер жа ви, ад же ви ко нан ня пок ла де них
на них обов'язків у сфері за хис ту прав, сво бод та за кон них
інте ресів гро ма дян пев ною мірою за ле жить від рівня за хи -
ще ності їх са мих [8]. 

Стає оче вид ним, що пер ша гру па не га тив них явищ та
про явів [8], які впли ва ють на без пе ку діяль ності пра во охо -
рон них ор ганів та осо бис ту без пе ку їхніх співробітників,
пов'яза на з особ ли вос тя ми пра во за хис них цілей, функцій,
зав дань пра во охо рон них ор ганів та умов, у яких ця
діяльність відбу ваєть ся. Що до суб'єктив них фак торів та
про явів, які не га тив но впли ва ють на стан без пе ки пра во -
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охо ронців, то ця гру па є похідною від пер шої і пря мо
пов'яза на з про фесійною діяль ністю працівників, їх умінням
по во ди ти ся в тій чи іншій си ту ації. Діяльність співробітників
пра во охо рон них ор ганів не роз рив но пов'яза на з ре -
алізацією влад них пов но ва жень, із не обхідністю зас то со ву -
ва ти у виз на че них ви пад ках за хо ди дер жав но го при му су.
Вла да, яка їм на да на, зу мов лює підви ще ну відповідальність
за нас лідки прий ня тих рішень та здійсне них дій. Для
успішно го по до лан ня різно го ро ду про тидій не обхідні на -
вич ки, щоб діяти в екстре маль них умо вах, уміння про тис то -
я ти не га тив ним впли вам, ма ти твер ду пе ре ко наність у
соціальній зна чу щості об ра ної про фесії. 

Крім то го, до працівни ка пра во охо рон них ор ганів ви су -
ва ють ся ви мо ги, яким потрібно не у хиль но відповіда ти:
вірність ви щим мо раль ним прин ци пам і дер жаві; ста ви ти
дер жавні інте ре си ви ще за індивіду альні, при ватні інте ре си;
постійна го товність вис ту пи ти на за хист Конс ти туції та за -
конів Ук раїни; ніко ли не по ру шу ва ти по ло жень скла де ної
при ся ги працівни ка ор ганів внут рішніх справ на вірність дер -
жаві й не відмов ля ти ся від ви ко нан ня за кон них обов'язків за
своєю по са дою; дот ри му ва ти ся ре жи му ро бо ти та ко ре кт -
ності у спілку ванні з гро ма дя на ми й ко ле га ми; ство рю ва ти
діло вий імідж дер жав но го служ бов ця пра во охо рон них ор -
ганів; за побіга ти злов жи ван ням служ бо вим ста но ви щем,
ко рис ливій або іншій осо бистій зацікав ле ності; ви ва женість
вис лов лю ва них суд жень та уп равлінсь ких рішень, які прий -
ма ють ся. В умо вах постійно го ви ко нан ня склад них зав дань,
які сто ять пе ред співробітни ка ми пра во охо рон них ор ганів,
до сить час то бу ває важ ко зберіга ти са мо ко нт роль, по чут тя
впев не ності в собі, пам'ята ти про служ бо ву ети ку. Ад же
діяльність співробітни ка пра во охо рон них ор ганів відбу -
ваєть ся в умо вах ви со кої емоційної нап ру же ності, екстре -
маль ності, стре су. З другого бо ку, працівник зо бов'яза ний у
будь�який спосіб уни ка ти нес тан да рт них си ту ацій, не до пус -
ка ти ви ник нен ня конфліктів, які мо жуть ста но ви ти заг ро зу
влас но му жит тю та здо ров'ю.       

От же, успішна служ бо ва діяль ність працівників ор -
ганів мож ли ва за на яв ності ба гать ох умов. Однією з них
є впев неність у надійно му за хисті з бо ку дер жа ви їхніх
прав, сво бод, інте ресів та обов'язків і як гро ма дян да ної
дер жа ви, і як осіб, що здійсню ють функції дер жав но го

ор га ну. Відсутність мо раль но го за до во лен ня ро бо тою, її
ор ганізацією, умо ва ми, оп ла тою, відсутність упев не ності
у пра вовій та соціальній за хи ще ності ста ють у наш час го -
лов ни ми при чи на ми відпливу кваліфіко ва них пра -
цівників з апа ратів пра во охо рон них ор ганів.  Справді,
ор ганізація має низ ку обов'язків пе ред працівни ком,
яких во на нині на леж но не ви ко нує. І річ не тіль ки і не так
у низькій за робітній платі, спе цифічних умо вах ро бо ти,
як у її ха рак тері та змісті, відчутті пра во вої та соціаль ної
за хи ще ності працівників, підви щенні їх служ бо вої
кваліфікації. Ад же не мож на не по го ди ти ся із та ким вис -
нов ком: що при ваб ливішою для працівників із точ ки зо ру
за до во лен ня їхніх пот реб та інте ресів є ор ганізація, то
вірогіднішою є її ефек тив не функціону ван ня.

1. Бе зо пас ность жиз не де я тель нос ти: Учеб ник / Под
ред. Е. Арус та мо ва. — М.: Из да тельс кий дом «Даш ков и
К»,  2001. — 678 с.

2. Анд ро сюк В., Казмірен ко Л., Мед ведєв В. Про -
фесійна пси хо логія в ОВС. За галь на час ти на: Курс лекцій.
— К.: УАВС, 1995. — 111 с.

3. Бан дур ка А., Бо ча ро ва С., Зем ля нс кая Е. Юри ди -
чес кая пси хо ло гия. — М: Юрид. лит., 1991.— 464 с. 

4. Мар ты нен ко О. Про фес си о наль ная де фор ма ция сот -
руд ни ков ОВД: роль стрес со вых фак то ров // Вісник Універ -
си те ту внутрішніх справ. — 1999. — № 8. — С.151—155.

5. Кин Е. Про фес си о наль ная де фор ма ция сот руд ни -
ка ОВД, пу ти и сред ства её про фи лак ти ки и уст ра не ния
// Вісник Універ си те ту внутрішніх справ. — 1999. —  № 8.
— С.164—166.

6. Суб бот А. Те о ре ти ко�пра вові ос но ви без пе ки діяль -
ності ор ганізації та її працівників // Дер жа ва і пра во. —
2012. —  Вип. 55. — С. 232—238.

7. Іль ниць кий М. Ор ганізація фінан со во го та ма теріаль -
но�технічно го за без пе чен ня ор ганів внутрішніх справ Ук -
раїни  // Фо рум пра ва. — 2009. — № 1. —  C. 222—229.

8. Демсь кий О., Си щук О. Го лод на жеб рач ка�міліція
справді не без печ на для суспільства // Віче. — 2011. — 
№ 21. — С. 22—24.

30

Пос ле вос ста нов ле ния го су да р ствен ной не за ви си -
мос ти Азер байд жа нс кой Рес пуб ли ки объ ек тив ной не об -
хо ди мостью ста ла транс фор ма ция об ще ст вен но�по ли -
ти чес кой и со ци аль но�эко но ми чес кой сис тем стра ны
для фор ми ро ва ния не за ви си мой на ци о наль ной эко но -
ми ки, ос но ван ной на стро и тель стве де мок ра тии и сво -
бод ных ры ноч ных от но ше ний. На чи ная с 1991 го да, го су -
да р ствен ное пра ви тель ство долж но бы ло не прос то

выст ро ить но вое де мок ра ти чес кое, пра во вое, светс кое
го су да р ство, но и быст ро осу ще ст вить пе ре ход к ры ноч -
ной эко но ми ке, обес пе чить тер ри то ри аль ную це ло ст -
ность стра ны (раз ре ше ние На гор но�Ка ра ба хс ко го конф -
лик та с Ар ме ни ей. — Авт.) и, глав ное, улуч шить со ци -
аль но�эко но ми чес кое бла го сос то я ние на се ле ния.

Уже в пер вые го ды не за ви си мос ти од ним из ос нов -
ных средств пре о до ле ния эко но ми чес ких и со ци аль ных
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