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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Ос новні підхо ди до за без пе чен ня без пе ки пра во охо -
рон них ор ганів та осо бис тої без пе ки співробітників ма -
ють пе ред ба ча ти оп ти маль ну оцінку ри зиків до
найімовірніших заг роз і оцінку мож ли вих наслідків
здійснен ня цих заг роз. Після то го, як знай де но об'єкт, що
пот ре бує за хис ту, та оціне но ри зи ки, не обхідно виріши -
ти, як мож на ре алізу ва ти за со би за хис ту [1, c. 562].

Один із важ ли вих нап рямів за без пе чен ня осо бис тої без -
пе ки працівників пра во охо рон них ор ганів — удос ко на лен ня
їх діяль ності в різних си ту аціях та сфе рах. У жод но му виді
діяль ності не мож ли во до сяг ну ти га рантій  іде аль ної без пе -
ки, то му будь�яка діяльність, а особ ли во співробітни ка пра -
во охо рон них ор ганів, є не без печ ною. Але, зап ро вад жу ю чи
де які за хо ди, вдос ко на лю ючи сис те му без печ ної про -
фесійної діяль ності, мож на зни зи ти не га тивні про я ви і в про -
фесійній праці, і в пов сяк ден но му житті пра во охо рон ця до
ре аль но мож ли во го мініму му [10].

Розв'язан ня проб лем без пе ки пра во охо рон них ор -
ганів та осо бис тої без пе ки їхніх співробітників пе ре дусім
до ся гаєть ся шля хом поєднан ня ор ганізаційно�уп -
равлінсь ких та нор ма тив но�пра во вих за ходів і за собів
[2]. Та ку по зицію мож на по яс ни ти тим, що закріпле них у
вітчиз ня но му за ко но давстві прав та сво бод спів -
робітників пра во охо рон них ор ганів і навіть га рантій їх
ре алізації не дос татньо без чітко діючо го ме ханізму  ре -
алізації, тоб то про це су   за без пе чен ня без пе ки пра во охо -
рон них ор ганів та осо бис тої без пе ки їхніх співробітників.
Са ме то му, на дум ку ав то ра, най повніше ро зуміння
підходів до за без пе чен ня пра ва пра во охо рон них ор ганів
та їхніх співробітників на без пе ку до ся гаєть ся в ре зуль -
таті досліджен ня єди но го й цілісно го ме ханізму йо го
здійснен ня. Ка те горія «ме ханізм за без пе чен ня без пе ки
пра во охо рон них ор ганів та осо бис тої без пе ки їхніх
співробітників» зо се ред жує ува гу на ди намічних
взаємозв'яз ках між ос нов ни ми умо ва ми, пе ре ду мо ва ми,
прак тич ни ми спо со ба ми й за со ба ми ре алізації пра ва на
без пе ку пра во охо рон них ор ганів та їхніх співробітників,
а та кож на йо го похідні еле мен ти. 

Ю. Ти хо ми ров вва жає, що будь�який ме ханізм ре -
алізації прав та сво бод осо би скла даєть ся з та ких еле -
ментів: «По�пер ше, з сис те ми уп равління, яка ха рак те ри -
зує, з од но го бо ку, склад ний суб'єкт уп равління та ор -
ганізацію взаємодії більш прос тих суб'єктів, з дру го го —

спо лу чен ня де мок ратії та уп равління, що ви ра жаєть ся в
ха рак тері та фор мах участі тру дя щих у здійсненні
функцій уп равління. По�дру ге, із соціаль них й особ ли во
пра во вих норм, за до по мо гою яких за без пе чуєть ся
змістовність впли ву та зв'яз ку в уп равлінні. По�третє, із
спо собів виз на чен ня цілей на ос нові пізнан ня ке ро ва них
про цесів. По�чет вер те, з уп равлінсь ко го про це су як цик -
лу дій ке ру ю чої сис те ми, які послідов но зміню ють од на
од ну, що до до сяг нен ня цілей, що за вер шуєть ся оцінкою
ефек тив ності уп равлінсь ко го впли ву» [3, с. 46]. От же, го -
лов ни ми еле мен та ми ме ханізму ре алізації прав і сво бод
осо би вис ту па ють про цес уп равління і пра во. «Уп -
равління і пра во, — заз на чає Г. Зуй ков, — пе ре бу ва ють у
постійній взаємодії й роз ви ва ють ся у взаємній за леж -
ності. Пра во рег ла мен тує уп равління, а уп равління спря -
мо ва не на ре алізацію норм пра ва, на пе рет во рен ня нор -
ма тив них ус та нов на ре аль ну по ведінку лю дей. По ряд з
цим уп равління ви ко рис то вує пра во як засіб до сяг нен ня
своїх цілей» [4, с. 214].

Важ ливість пра ва як за со бу уп равління зу мов люєть ся
йо го влас ти вос тя ми. Що кра ще во ни ви ра жені, то ефек -
тивнішим є по зи тив ний вплив пра ва, пра во вих за собів
на ор ганізаційно�уп равлінські відно си ни, які ви ни ка ють,
роз ви ва ють ся і при пи ня ють ся у сфері за без пе чен ня без -
пе ки пра во охо рон них ор ганів та осо бис тої  без пе ки їхніх
співробітників. 

Уяв ляєть ся обґрун то ва ним виз на ча ти «ме ханізм за -
без пе чен ня без пе ки пра во охо рон них ор ганів та осо бис -
тої без пе ки їхніх співробітників» (у за галь но му ро -
зумінні) як сис те му оп ти маль но го поєднан ня уп равлінсь -
ко го та нор мот вор чо го про цесів, за до по мо гою яких
ство рю ють ся на лежні юри дичні й фак тичні мож ли вості
для всебічно го розв'язан ня проб лем без пе ки пра во охо -
рон них ор ганів та осо бис тої без пе ки їхніх співробітників,
а та кож  мінімізації всіх не га тив них умов, що мо жуть зав -
да ти шко ди прак тич но му втілен ню пра ва співробітни ка
пра во охо рон них ор ганів на без пе ку у про фесійній діяль -
ності та в пов сяк ден но му житті,  шля хом роз роб ки комп -
лек су прак тич них ре ко мен дацій. 

От же, вирішен ня пи тань без пе ки пра во охо рон них
ор ганів та осо бис тої  без пе ки їхніх співробітників у про -
цесі діяль ності об'єктив но пот ре бує спе цифічно го, чітко -
го ме ханізму її ор ганізаційно�пра во во го за без пе чен ня. У
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ць о му ас пекті важ ли ву роль відігра ють ор -
ганізаційно�уп равлінські та нор ма тив но�пра вові за хо ди,
від яких знач ною мірою за ле жить ефек тивність
розв'язан ня об го во рю ва них проб лем і які пок ли кані за -
без пе чи ти охо ро ну й за хист прав, сво бод та за кон них
інте ресів оз на че них учас ників суспіль них відно син. 

Та ка взаємодія ор ганізаційно�уп равлінсь ких та нор -
ма тив но�пра во вих за собів у сфері за без пе чен ня без пе ки
пра во охо рон них ор ганів та осо бис тої  без пе ки їхніх
співробітників спос терігаєть ся в про цесі роз вит ку відно -
син керівницт ва сис те ми пра во охо рон них ор ганів та осіб
ря до во го й на чаль ниць ко го скла ду що до за без пе чен ня
жит тя, здо ров'я, честі, гідності й не до тор кан ності ос -
танніх, зна хо дить пра во ве втілен ня в нор ма тив но�пра -
во вих ак тах: за ко нах, ука зах, пос та но вах, по ло жен нях,
інструкціях, на ка зах. Крім нор мот вор чої діяль ності,
керівницт ву бу ло б доціль но фор му ва ти спо со би ре -
алізації уп равлінсь ких рішень че рез про цес уп равління,
приділя ю чи пи тан ням осо бис тої без пе ки своїх
співробітників пер шо чер го ву ува гу. Для ць о го керівни ки
підрозділів зо бов'язані: постійно влаш то ву ва ти інструк -
тажі із за ходів без пе ки під час про ве ден ня спеціаль них
опе рацій; ор ганізо ву ва ти відповідні за нят тя для вдос ко -
на лен ня на ви чок співробітників; прак ти ку ва ти розбір
екстре маль них  си ту ацій, які вже ви ник ли або мо жуть
ви ник ну ти; мо де лю ва ти мож ливі екстре мальні си ту ації,
до во ди ти до підлег лих відповідні на ка зи та здійсню ва ти
конт роль за ви ко нан ням відповідних роз по ряд жень і
вказівок; впро вад жу ва ти в служ бо ву діяльність нові
технічні роз роб ки, зброю, спеціальні за со би то що;
приділя ти ува гу фор му ван ню по зи тив но го іміджу пра во -
охо рон них ор ганів че рез за со би ма со вої інфор мації;
постійно вдос ко на лю ва ти стиль керівницт ва; спри я ти
ство рен ню в ко лек ти вах спри ят ли вої соціаль но�пси хо -
логічної ат мос фе ри.

Удос ко на лю ва ти ор ганіза торсь ку діяльність керів -
ників усіх рівнів та підлег ло го осо бо во го скла ду слід за
та ки ми нап ря ма ми: аналіз ор ганізаційно�пра во вих та
соціаль но�еко номічних умов здійснен ня пра во охо рон -
ної діяль ності й чин ників, що виз на ча ють ре аль ний
рівень про фесійно го ри зи ку; обґрун ту ван ня та по дан ня
про по зицій до відповідних дер жав них струк тур із підви -
щен ня рівня за хи ще ності й без пе ки працівників; вчас не
до ве ден ня до підлег лих на казів, ди рек тив, інструкцій,
прак тич них ре ко мен дацій та опе ра тив ної інфор мації
сто сов но пи тань осо бис тої без пе ки; по ши рен ня пе ре до -
во го досвіду та про ве ден ня з підлег ли ми роз бо ру си ту -
ацій, які приз ве ли або мог ли приз вес ти до не щас них ви -
падків; здійсню ва ти ре зуль та тивні кон так ти з дер жав ни -
ми ор га на ми (з інши ми пра во охо рон ни ми ор га на ми та -
кож), гро мадсь ки ми і при ват ни ми ор ганізаціями та
об'єднан ня ми, за со ба ми ма со вої інфор мації, на се лен -
ням для за без пе чен ня більш ви со ко го рівня про фесійної
за хи ще ності й без пе ки працівників; мобілізо ву ва ти на -
явні еко номічні й ма теріаль но�технічні мож ли вості для
підви щен ня рівня осо бис тої без пе ки пра во охо ронців;
прий ма ти спеціальні уп равлінські рішен ня для підви -
щен ня рівня про фесійної за хи ще ності й без пе ки; ор -
ганізо ву ва ти нав чан ня працівників пра во охо рон них ор -
ганів у сис темі бойо вої, служ бо вої та про фесійно�пси хо -
логічної підго тов ки; про во ди ти індивіду альні бесіди й
аналіз ви ко нан ня служ бо вих зав дань із по зиції дот ри -
ман ня осо бис тої без пе ки; про во ди ти нав чан ня опе -
раційно�так тич ним і пси хо логічним прийо мам без печ ної
по ведінки в різно манітних си ту аціях служ бо вої діяль -
ності та по за ви ко нан ням служ бо вих обов'язків.

Уп равлінські за хо ди із за без пе чен ня без пе ки пра во -
охо рон них ор ганів та осо бис тої без пе ки їхніх спів -
робітників ма ють пе ред ба ча ти: роз роб ку інструкцій, ал -
го ритмів по ведінки пра во охо ронців у несп ри ят ли вих си -
ту аціях, зок ре ма під час зат ри ман ня озб роєних зло -
чинців, звіль нен ня за руч ників, під час дій у невідомій,
не ясній си ту ації, де мож ли ва заг ро за осо бис то му жит тю;
сис те ма тич ну пе ревірку го тов ності осо бо во го скла ду до
ви ко нан ня обов'язків в умо вах підви ще но го ри зи ку для
жит тя та в екстре маль них си ту аціях; дот ри ман ня пра вил

по ряд ку дій учас ників про ве ден ня за нять, тре ну вань,
особ ли во в разі зас то су ван ня зброї, імітаційних за собів,
спеціаль них за собів сль о зогінної, світло�шу мо вої і
руйнівної дії; фор му ван ня  та роз ви ток на ви чок ко рис ту -
ван ня при ла да ми радіаційної, хімічної розвідки, до зи -
мет рич но го конт ро лю, за со ба ми за хис ту ор ганів ди хан -
ня та шкіри в осе ред ках хімічно го заб руд нен ня;
закріплен ня за працівни ка ми пра во охо рон них ор ганів
пра ва на постійне носіння зброї, вміння во лодіти нею та
знан ня за кон них підстав для її зас то су ван ня; пе ревірки
до дер жан ня до рожньо�транс по рт ної дис ципліни
працівни ка ми, за побіган ня до рожньо�транс по рт ним
при го дам з учас тю осо бо во го скла ду; ціль о ве ви ко рис -
тан ня коштів на обов'яз ко ве стра ху ван ня працівників
пра во охо рон них ор ганів; аналіз та вжит тя відповідних
за ходів що до зло чин них намірів до пра во охо ронців,
членів їхніх сімей, по ря док ви ко рис тан ня на яв ної інфор -
мації для профілак ти ки та ких пра во по ру шень; здійснен -
ня комп лек су за ходів для розк рит тя зло чинів, вчи не них
сто сов но співробітників пра во охо рон них струк тур, та
при тяг нен ня та ких осіб до відповідаль ності; по мож ли -
вості за без пе чен ня осо бо во го скла ду спеціаль ни ми за со -
ба ми за хис ту, зброєю, на бо я ми, спо ряд жен ням; вжит тя
за ходів для за без пе чен ня соціаль но го за хис ту сімей за -
гиб лих співробітників пра во охо рон них ор ганів
відповідно до чин но го за ко но да в ства, до по мо ги
працівни кам, які діста ли каліцтва, по ра нен ня чи зах -
воріли під час ви ко нан ня служ бо вих обов'язків [5, с. 115].

Для кад ро во го за без пе чен ня уп равлінсь ко го про це су
потрібно постійно вдос ко на лю ва ти сис те му до бо ру
працівників для служ би в пра во охо рон них ор га нах;
підви щу ва ти про фесійну при датність діючих спів -
робітників; про во ди ти атес ту ван ня осо бо во го скла ду;
до по ма га ти мо ло дим співробітни кам швид ше адап ту ва -
ти ся до особ ли вос тей служ би в різних струк ту рах пра во -
охо рон них ор ганів; підви щу ва ти прес тиж про фесії пра -
во охо рон ця; про во ди ти за хо ди зі змен шен ня плин ності
кадрів; ре тель но вивіре ний відбір кадрів працівників
пра во охо рон них ор ганів за кри теріями мо раль них і гро -
ма дянсь ких якос тей; ор ганізацію по чат ко вої та служ бо -
вої підго тов ки за місцем служ би, підви щен ня рівня про -
фесійної майс тер ності, спеціаль ної та фізич ної підго тов -
ки осо бо во го скла ду пра во охо рон них ор ганів, збіль шен -
ня прак тич них за нять, тре ну вань, нав чань з відпра цю -
ван ням дій, пе ред ба че них за хо да ми осо бис тої без пе ки;
ви яв лен ня осіб, пси хо логічно нестійких у стре со вих си ту -
аціях, із не дос татніми адап таційни ми мож ли вос тя ми до
си ту ацій, пов'яза них із підви ще ним ри зи ком.

Удос ко на лен ня соціаль но�еко номічних за ходів, уп -
равління без пе кою пра во охо рон них ор ганів та осо бис -
тою без пе кою їхніх співробітників  пе ред ба чає: на явність
соціаль них га рантій пра во охо ронців (обов'яз ко ве стра -
ху ван ня в разі не щас них ви падків під час ви ко нан ня
служ бо вих обов'язків, ме дич не обс лу го ву ван ня, ство -
рен ня відповідних умов праці та відпо чин ку); спро -
можність працівників за до воль ни ти свої ма теріальні
пот ре би та пот ре би сім'ї.

Удос ко на лен ня про фесійної майс тер ності має здійс -
ню ва ти ся за та ки ми нап ря ма ми: удос ко на лен ня досвіду
служ бо вої, бойо вої, опе ра тив но�роз шу ко вої діяль ності;
скла дан ня заліків у сис темі служ бо вої підго тов ки;
постійне вдос ко на лен ня про фесійної майс тер ності; фор -
му ван ня вмінь і на ви чок без печ ної по ведінки спілку ван -
ня на службі й по за служ бою; знан ня й не у хиль не ви ко -
нан ня відповідних на казів, ди рек тив, прак тич них ре ко -
мен дацій керівно го апа ра ту сис те ми пра во охо рон них
ор ганів; нав чан ня ос нов про фесійної діяль ності, майс -
тер но го во лодіння спеціаль ни ми за со ба ми й за со ба ми
зв'яз ку та індивіду аль но го за хис ту; роз роб ка прин ципів,
ме ти, змісту, форм та ме тодів ро бо ти з профілак ти ки,
мінімізації, ком пен сації та ко рекції мож ли вих фізич них,
психічних, соціаль них відхи лень у співробітни ка пра во -
охо рон них ор ганів.

Осо бисті якості співробітни ка пра во охо рон них ор -
ганів найбіль шою мірою впли ва ють на йо го про фесійну
діяльність. Са ме то му вдос ко на лен ня ду хов них та мо -
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раль них якос тей співробітників має пе ред ба ча ти такі
нап ря ми: куль ту ра по ведінки з ко ле га ми по ро боті (з
керівницт вом, підлег ли ми та рівни ми за по са дою);  пра -
ви ла без печ ної по ведінки зі сто ронніми осо ба ми;  пра -
ви ла по ведінки зі зло чин ця ми та пра во по руш ни ка ми;
пра ви ла на леж ної по ведінки на ву лиці, в сім'ї то що;
фор му ван ня вмінь і на ви чок без печ но го розв'язан ня
конфліктних си ту ацій. Фор му ван ня осо бис тих якос тей
співробітни ка пра во охо рон них ор ганів не роз рив но
пов'яза не з куль ту рою та мо рал лю. У на у ковій літе ра турі
ав то ри по�різно му трак ту ють по нят тя про фесійної куль -
ту ри пра во охо рон ця. Де котрі вва жа ють, що про фесійна
куль ту ра працівни ка пра во охо рон них ор ганів — це зу -
мов ле на спе цифікою діяльність (гро ма дянсь ка і про -
фесійна), су купність влас ти вос тей і якос тей (за галь но -
людсь ких, кла со вих, про фесійних то що), які зна хо дять
зовнішній про яв у пра во охо ронній діяль ності [6, с. 60]. А
де котрі до про фесійної куль ту ри пра во охо рон ця відно -
сять кваліфіко ва не, сумлінне й ре тель не ви ко нан ня тру -
до вих про цесів [7, с. 87], не мис ли ме без удос ко на лен ня
профілак тич ної ро бо ти; вчас но го й пов но го розк рит тя
зло чинів; про фесійної підго тов ки; про фесійної майс тер -
ності працівників; удос ко на лен ня своїх знань [7, с. 88].
Про фесійна куль ту ра пра во охо рон ця мо же розг ля да ти ся
і як ступінь ово лодіння працівни ком знан ня ми, спо со ба -
ми та ме то да ми пра во охо рон ної діяль ності та ви ко рис -
тан ня їх на прак тиці згідно з рівнем роз вит ку влас ної
мікро куль ту ри.

Пси хо логічні за хо ди спря мо вані на роз ви ток стійкої
психіки в екстре маль них си ту аціях, го товність до дії у
склад них си ту аціях;  віднов лен ня психіки після ви ко нан -
ня зав дань, пов'яза них із ри зи ком, та після стре су; зап ро -
вад жен ня у відповідних підрозділах пра во охо рон них ор -
ганів штат них по сад співробітників�пси хо логів; фор му -
ван ня так ти ко�пси хо логічних прийомів за без пе чен ня
без пе ки під час зат ри ман ня зло чинців; пси хо логічну го -
товність до зас то су ван ня прийомів і за ходів фізич но го
впли ву; пси хо логічну го товність до зас то су ван ня зброї
на по раз ку; фор му ван ня вмінь і на ви чок психічно го са -
мо ре гу лю ван ня; пси хо логічну адап тацію після стре со вих
си ту ацій; оп тимізацію умов місцез на ход жен ня пра -
цівників під час ви ко нан ня своїх зав дань; ура ху ван ня
фізіологічних фак торів на дан ня до по мо ги працівни кам
по дат ко вої міліції з ко рекції са мо сп рий нят тя та са мо -
усвідом лен ня в пи тан нях осо бис тої без пе ки.

Іще од ним уп равлінсь ким за хо дом із за без пе чен ня
без пе ки пра во охо рон них ор ганів та осо бис тої без пе ки
їхніх співробітників є підтри ман ня в про цесі про фесійної
діяль ності на леж но го рівня про фесійних знань, на ви чок
та вмінь. Справді, те о ре тичні знан ня ма ють тен денцію до
зас таріван ня. Щоб за без пе чи ти на леж ний рівень прак -
тич них на ви чок та вмінь (що сто су ють ся на сам пе ред
фізич ної, вог не вої підго тов ки, так ти ки дій осо бо во го
скла ду в ти по вих і екстре маль них умо вах то що),
потрібне постійне тре ну ван ня та вдос ко на лен ня. Са ме
то му вкрай потрібна ор ганізація без пе ре рв ної сис те ми
про фесійної підго тов ки осо бо во го скла ду. Для ць о го в
сис темі про фесійної підго тов ки пе ред ба че но і підви щен -
ня кваліфікації, і пе репідго тов ку, і ста жу ван ня. Ве ли ке
зна чен ня має та кож са мостійна підго тов ка. Доцільність
вик ла де но го по яс нюєть ся тим, що успішність  підходів до
уп равління без пе кою пра во охо рон них ор ганів та їхніх
співробітників знач ною мірою за ле жить від знан ня та
вра ху ван ня чин ників, що мо жуть підви щу ва ти
ймовірність ви ник нен ня не без печ них си ту ацій, нас тан ня
трагічних ви падків під час ви ко нан ня служ бо вих
обов'язків, та го лов них при чин, що спри я ють їх ви ник -
нен ню (не дос тат ня про фесійна підго тов леність, не -
досвідченість; не о бе режність; відсутність або не пов но та
не обхідної інфор мації; інфор маційні пе реш ко ди та
інфор маційне пе ре ван та жен ня; об ме жен ня ча су на

прий нят тя пра виль но го рішен ня, адек ват но го си ту ації;
ве ликі фізичні на ван та жен ня, що приз во дять до пе рев -
то ми, вис на жен ня, втра ти по чут тя обе реж ності та здат -
ності до са мо за хис ту; аг ре сивність ото чен ня; страх діста -
ти уш код жен ня; нес тан дартність си ту ації; не дос тат ня
нат ре но ваність про фесіональ ної по ведінки в екстре -
маль них си ту аціях) [8, с. 55].

У те орії та прак тиці уп равління без пе кою пер со на лу
ви ок рем лю ють такі го ловні при чи ни трагічних ви падків
із працівни ка ми: ви пад ковість, не без печні умо ви  діяль -
ності, не на леж на ор ганізація та взаємодія під час ви ко -
нан ня про фесійних зав дань, брак досвіду ро бо ти, не -
раціональ не ви ко рис тан ня сил та за собів оп тимізації ро -
бо ти й не без печні дії з бо ку працівників [9, с. 265]. Ви -
пад ковість ви хо дить за межі ке ро ва них чин ників, нею
не мож ли во уп рав ля ти. Але на інші — мож на впли ва ти,
тож слід пам'ята ти, що не без печні умо ви та не без печні
дії в прак тиці працівників пра во охо рон них ор ганів, пом -
но жені на їхній неп ро фесіоналізм, низь ку про фесійну
куль ту ру, знач но підви щу ють про фесійну не без печність
їхньої діяль ності. Не без печні умо ви — од ну з го лов них
при чин трагічних наслідків — не мож на усу ну ти з про -
фесійної діяль ності працівників пра во охо рон них ор -
ганів, бо соціаль не й еко номічне нап ру жен ня в
суспільстві не змен шуєть ся, ак тивність зло чин них еле -
ментів ду же ви со ка. Про те ро зум ний підхід до зап ро вад -
жен ня ме ханізму без пе ки пра во охо рон них ор ганів,
постійне підви щен ня ав то ри те ту цих ор ганів у суспільстві
пря мо впли ва ють на  мінімізацію не без печ них умов їх
діяль ності.
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