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З початку 2013 року Україна головує в ОБСЄ, яка налічує 57 державучасниць. Мета цієї місії —
врегулювання тривалих конфліктів, контроль над озброєннями, боротьба з торгівлею людьми,
зменшення техногенного впливу паливноенергетичного комплексу на довкілля, захист основних прав та свобод людини. Серед пріоритетних завдань — здійснення заходів, спрямованих на
вдосконалення системи забезпечення безпеки громадян як державучасниць ОБСЄ, так і
України, зокрема працівників правоохоронних органів.
На нинішньому етапі суспільнополітичного розвит ку Ук раїни відбу ва ють ся кар ди наль на пе ре орієнтація державної політики на забезпечення передовсім безпеки, прав, свобод та законних інтересів
людини, євроінтеграцію, формування в Україні ринкової економіки та інші трансформаційні процеси, що
значно змінили умови діяльності правоохоронних органів і викликали необхідність їх реформування. Воно
вже почалося й проводиться дедалі активніше з прийняттям нових законів та визначенням механізмів їх реалізації.

Го во ря чи про ре фор му ван ня сис те ми пра во охо рон них ор ганів Ук раїни, най частіше зга ду ють про
зміни у струк турі, чи сель ності осо бо во го скла ду,
нор ма тивній базі, оп латі праці й фінан су ванні та ма теріаль нотехнічно му за без пе ченні пра во охо рон них
ор ганів. Усе це, без пе реч но, ду же важ ли во, але кон цепція ре фор му ван ня пе ре довсім пе ред ба чає до сяг нен ня якісних змін у діяль ності всієї сис те ми, усіх її
ор ганів і підрозділів, кож но го ок ре мо го пра во охо рон ця. Важ ли вим кро ком на шля ху вдос ко на лен ня
пра во охо рон ної сис те ми, роз вит ку соціаль но го за -

без пе чен ня та підви щен ня без пе ки в країні став Указ
Пре зи ден та Ук раїни «Про де які за хо ди з оп тимізації
сис те ми цент раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди»,
яким ство ре но Міністер ство до ходів і зборів Ук раїни
шля хом ре ор ганізації двох струк тур — Дер жав ної
мит ної служ би Ук раїни та Дер жав ної по дат ко вої
служ би Ук раїни. На міністер ство пок ла де но функцію
з адміністру ван ня єди но го внес ку на за галь но обов'яз ко ве дер жав не соціаль не стра ху ван ня. Заз на че ним ука зом та кож ство ре но Дер жав ну служ бу Ук раїни з надз ви чай них си ту ацій шля хом об'єднан ня
Міністер ства надз ви чай них си ту ацій Ук раїни та Дер жав ної інспекції тех но ген ної без пе ки Ук раїни [1].
У свою чер гу, до корінній транс фор мації підля га ють світог ляд ний ба зис і по ведінкові ус та нов ки,
які бу ли виз на чаль ни ми в діяль ності ра дянсь ких
пра во охо рон них ор ганів. І досі сте ре о ти пи, при та манні старій сис темі, за ва жа ють розв'язан ню су час них проб лем за хис ту на се лен ня від про тип рав них по ся гань. Не обхідно, щоб вітчиз няні пра во охо ронці пе рейш ли від ста рої ка раль нореп ре сив ної домінан ти своєї діяль ності до дієво го за хис ту й
про па гу ван ня за галь но людсь ких ціннос тей, слу жа чи не певній партії чи кла ну, а кож но му гро ма дя ни нові, за ко ну, інте ре сам роз вит ку всь о го ук раїнсь ко го суспільства.
Ви со кий рівень соціаль ної не без пе ки та ста ла
тен денція до збіль шен ня кіль кості по ся гань на жит тя, здо ров'я, честь та гідність працівників пра во охо рон них ор ганів під час ви ко нан ня ни ми зав дань з
охо ро ни гро мадсь ко го по ряд ку зу мо ви ли не обхідність підви щен ня ефек тив ності ор ганізаційних
за ходів з ме тою поліпшен ня криміналь нопра во вої
охо ро ни та підви щен ня ав то ри те ту предс тав ників
цих ор ганів.
Так, у межах підготовки до Євро2012 відбувався
постійний обмін досвідом між ук раїнсь ки ми та
польськими правоохоронцями, який можна й надалі
застосовувати для успішного проведення масових заходів. У цьому контексті варто зазначити, що заслуговує на увагу інформація від польських колег щодо
запровадження в поліцейських підрозділах воєводств
Польщі спеціальних відділів по роботі з уболівальниками. Працівники таких підрозділів здійснюють облік,
аналіз та документування фактів непокори, хуліганських дій футбольних уболівальників на стадіонах. Ці
правоохоронці також формують бази даних футбольних хуліганів, готують стосовно них матеріали до суду
про позбавлення їх права відвідувати футбольні матчі
та за без пе чу ють конт роль за дот ри ман ням ни ми
рішень суду на таку заборону.
Важливу роль відіграє взаємодія правоохоронних
органів із громадськими організаціями під час проведен ня ма со вих за ходів для за без пе чен ня як гро мадсь кої без пе ки, так і осо бис тої без пе ки
працівників правоохоронних органів. Варто згадати,
що під час проведення Євро2012 багато цивільних
навчальних закладів та організацій брали участь у волонтерській та іншій роботі, що допомагало правоохоронцям нести службу [2].
Особ ли вої ува ги зас лу го вує прак ти ка зас то су ван ня за собів за без пе чен ня осо бис тої без пе ки пра во охо ронців, зок ре ма, під час роз го ну
зібрань на силь ниць ко го ха рак те ру. Діяти слід
за прин ци пом: зас то су ван ня вог не паль ної зброї
до пус ти мо ли ше тоді, ко ли менш не без печні за хо ди не да ли потрібно го ре зуль та ту, і ли ше в
межах мінімальної необхідності. При цьому
стан дар ти зас то су ван ня вог не паль ної зброї так
са мо сто су ють ся інших по тенційно не без печ них
за собів — та ких, як, нап рик лад, па лиці, гу мові

кий ки, коні, сль о зогінний газ [3, с. 73]. Але за
не обхідності вжит тя при му со вих за ходів, які пе ре довсім ма ють бу ти за кон ни ми та адек ват ни ми, си лові ме то ди тре ба зас то со ву ва ти пос ту по во, по чав ши з ви нят ко во не на силь ниць ких дій.
Са ме для уник нен ня конфліктних си ту ацій, що
не суть у собі по тенційну заг ро зу як для пе ресічних
гро ма дян — учас ників за хо ду, так і для працівників
пра во охо рон них ор ганів, потрібно вдос ко на лю ва ти
вміння пра во охо ронців вес ти пе ре го во ри, зна хо ди ти не на силь ницькі спо со би розв'язан ня конфліктів
та мінімізу ва ти зас то су ван ня си ли.
Зав дя ки транс фор маційним та інтег раційним
про це сам нині в Ук раїні зас то со ву ють досвід світо вої спіль но ти що до по си лен ня без пе ки діяль ності
пра во охо рон них ор ганів. Зок ре ма, ця те ма бу ла об го во ре на на І Євро пейсь ко му конг ресі з пи тань уп равління якістю ро бо ти поліції, який відбув ся в
Німеч чині й виз на чив вихідні прин ци пи но вої мо делі діяль ності поліції із за без пе чен ня влас ної без пе ки. Ос нов ним із них є те, що поліція як пра во охо рон ний ор ган — це сервісна служ ба, кот ра на дає
пос лу ги на се лен ню на певній те ри торії. Зміню ють ся
ви мо ги до керівників поліції, які нині по винні мис ли ти як підприємці у своїй спе цифічній сфері, роб ля чи при ць о му ак цент не на одер жанні фінан со вої
ви го ди, а на розв'язанні проб лем, що їх по ру шує на се лен ня пе ред поліцією та які на ле жать до її ком пе тенції [4, с. 75].
Вар то заз на чи ти, що ці вихідні прин ци пи вже
діста ли підтрим ку в ор га нах дер жав ної вла ди Ук раїни. Так, не що дав но під про во дом го ло ви Дер жав ної по дат ко вої служ би Ук раїни О. Кли мен ка
взя то курс на пе рет во рен ня цієї служ би з фіскаль но го ор га ну на сервісний за до по мо гою екс пертів
світо во го рівня. Роз роб лен ня та кої кон цепції пе ред ба чає, що працівни ки по дат ко вої міліції як
скла до во го підрозділу ДПС Ук раїни пра цю ва ти муть у сервісно му ре жимі. По суті, це оз на чає част ко ву відмо ву від си ло во го іміджу цих струк тур,
що, у свою чер гу, має на лаш ту ва ти на се лен ня на
більш щи ру співпра цю з пра во охо рон ни ми ор га на ми. Тим са мим но вий пог ляд суспільства на пра во охо ронні ор га ни — ре аль ний та дієвий засіб пок ра щен ня ста ну без пе ки їхніх працівників.
По зи тивні зміни в ха рак тері відно син між
суспільством і пра во охо рон ни ми ор га на ми за ле жать і від їх нор ма тив нопра во во го ре гу лю ван ня,
що пе ред ба че но, зок ре ма, в за ко ноп ро екті «Про
поліцію» [4]. У ць о му до ку менті виз на че но
обов'яз ки і пра ва ор ганів поліції, умо ви й межі
зас то су ван ня за ходів фізич но го впли ву, спеціаль них за собів і вог не паль ної зброї, га рантії осо бис тої без пе ки працівни ка поліції, ви пад ки за бо ро ни
та об ме жен ня зас то су ван ня працівни ка ми поліції
фізич ної си ли, спеціаль них за собів і вог не паль ної
зброї, а та кож підста ви для її зас то су ван ня. Ни ми,
зок ре ма, вва жаєть ся не ви ко нан ня або по ру шен ня
ви мог працівни ка поліції осо ба ми, яких працівник
поліції запідоз рив у вчи ненні зло чинів чи пра во по ру шень. Це по си лює га рантії осо бис тої без пе ки
працівни ка поліції. Вод но час по си ле но за хист
фізич них осіб від зас то су ван ня про ти них
працівни ка ми поліції фізич ної си ли, спеціаль них
за собів і вог не паль ної зброї та по нов лен ня їхніх
по ру ше них прав (ст. 44). У про екті за ко ну впер ше
пе ред ба че но по си лен ня функції за хис ту пра цівників поліції зав дя ки предс тав ни цт ву та мож ли вості за хис ту їхніх тру до вих, соціаль ноеко номічних прав та інте ресів профспілко ви ми ор ганізаціями й об'єднан ня ми поліції.
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Законопроект передбачає також покращення матеріального забезпечення працівників поліції з метою
створення умов для комплектування органів правопорядку на конкурсній основі. Впроваджено базове обчислення посадового окладу, виходячи з кратності
мінімальної заробітної плати, яка встановлюється
щорічно державним бюджетом із урахуванням інфляції.
Законопроектом встановлюється загальний порядок фінансування та матеріальнотехнічного забезпечення органів поліції, що є одним із найважливіших
показників стану захищеності працівників правоохорон них ор ганів. Фінан су ван ня ор ганів поліції
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету
України, місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законодавством.
Поліпше но та кож соціаль нопра во вий за хист
працівників поліції під час проходження служби завдяки посиленню громадського контролю з боку професійної спілки що до пе реміщен ня, звіль нен ня зі
служ би
та
при тяг нен ня
до
дис циплінар ної
відповідальності.
Необхідність внесення такого розділу до проекту
закону випливає з того, що врегулювання цього питання Постановою Кабінету Міністрів України «Про
проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України» виявилося неефективним. Практика дис циплінар них по ка рань за ли ши ла ся не ко нт рольованою й нерідко порушувала права працівників
міліції. За два роки в МВС України накладено дисциплінарні стягнення на 100 тисяч працівників міліції,
що становить більш як половину від її чисельності. У
зв'язку з цим запропоновано норми, які регулюють
порядок застосування дисциплінарних покарань. Основні положення щодо заохочення й покарання викладено в розділі «Проходження служби в поліції».
При ць о му втра тить чинність За кон Ук раїни «Про
Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України». Ос та точ не рішен ня про при тяг нен ня пра цівника поліції до дисциплінарної відповідальності
прийматиме дисциплінарна комісія, що значно посилить громадський контроль та обмежить незаконні
дії адміністрації поліції.
Сучасні трансформаційні зміни в суспільстві, зокре ма по си лен ня інфор маційно го впли ву на про фесійну діяльність, потребують від правоохоронних
структур перегляду багатьох прийомів і методів діяльності, а також внутрішньої структурної перебудови,
орієнтованої на забезпечення особистої безпеки кожного працівника. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання підготовки висококваліфікованих кадрів для вітчизняних правоохоронних органів, бо професіоналізм — це запорука безпеки та захищеності. Підготовка та навчання працівників правоохоронних органів на сучасному етапі передбачає широке застосування здобутих знань на практиці як для
убезпечення власного життя, так і для ефективного захисту інтересів держави.
По за як зло чинність постійно змінюєть ся, прис то со ву ю чись до но вих умов, є пот ре ба постійної
якісної про фесійної підго тов ки пра во охо ронців. Са ме то му досліджен ня й ви ко рис тан ня пе ре до во го
досвіду інших країн на бу ває особ ли вої ак ту аль ності.
Але при ць о му слід узя ти до ува ги, що за рубіжна
сис те ма освіти пе ре важ но вузь коп рофіль на, спря мо ва на на до сяг нен ня особ ли вих, спеціаль них зав дань. То му в на ших умо вах не вар то пе рей ма ти де які західні мо делі (як, нап рик лад, функціону ван ня
ли ше спеціаль них нав чаль них зак ладів пра во охо рон ної сис те ми), відмов ля ю чись від національ ної
сис те ми ви щих нав чаль них зак ладів, що го тує пра во охо ронцівюристів ши ро ко го профілю. На на шу

дум ку, та кий крок неп рий нят ний. Доціль но бу ло б
підви щи ти ви мо ги до кан ди датів, які праг нуть всту пи ти до спеціалізо ва них нав чаль них зак ладів пра во охо рон ної сис те ми, зас но вані на комп лексі пе ревірок, тестів, ек за менів і ме дич них аналізах,
оскіль ки в май бутнь о му працівник пра во охо рон них
ор ганів бу де наділе ний ши ро ки ми пов но ва жен ня ми, що пот ре бу ють не а би я кої відповідаль ності за
свої дії: пра во на носіння зброї, зат ри ман ня зло чин ця, здійснен ня арештів, об шуків то що.
Окрім того, для поліпшення чинної системи оцінювання правоохоронців варто запровадити разом зі складанням теоретичних заліків тестування випускників, яке
імітувало б реальні ситуації, що можуть виникнути в
житті. Звичайно, необхідно постійно вдосконалювати
спеціальне технічне обладнання, що використовується
на базі університетів та академій правоохоронного
спрямування.
Вод но час із досвіду країн Євро пи мож на взя ти
ба га то ко рис но го, нап рик лад, для мо дернізації та
оп тимізації ме ханізму взаємодії між пра во охо рон ни ми струк ту ра ми. Прин ци пи та нап ря ми та ко го
співробітницт ва пра во охо рон них ор ганів вик ла де но
в розділі VI «По ло жен ня про співробітницт во в га лузі
пра во суд дя і внутрішніх справ» До го во ру «Про
Євро пейсь кий Со юз». Зок ре ма, ст. 29 на го ло шує, що
без по ру шен ня пов но ва жень євро пейсь ких співто ва риств Євро пейсь кий Со юз має на меті за без пе чи ти
як гро ма дя нам, так і пра во охо рон ним ор га нам ви со кий рівень без пе ки у прос торі сво бо ди, без пе ки
пра во суд дя че рез спільні дії дер жавчленів у сфері
поліцейсь кої та су до вої співпраці в криміналь них
спра вах. Та ке співробітницт во зак ла ло од ну з опор
Євро пейсь ко го Со ю зу — так зва ну тре тю опо ру під
наз вою «Співробітницт во у сфері юс тиції і
внутрішніх справ», у ме жах якої прий ня то ба га то
нор ма тив них актів, що рег ла мен ту ють певні сфе ри
міждер жав них відно син: по глиб лен ня співро бітницт ва поліцейсь ких, мит них та інших ком пе те нт них пра во охо рон них ор ганів дер жав—членів Євро пейсь ко го Со ю зу без по се редньо та че рез Євро пейсь ку поліцейсь ку служ бу (Євро пол); ближ чу
співпра цю су до вих та пра во охо рон них ор ганів че рез
Євро пейсь кий підрозділ су до вої співпраці (Євро юст); збли жен ня норм криміналь но го пра ва дер жав—членів Євро пейсь ко го Со ю зу [5, c. 35].
Та ка прак ти ка дасть змо гу підви щи ти і рівень
без пе ки, і ефек тивність діяль ності пра во охо рон них
ор ганів. До то го ж нор ма тивні ак ти Євро пейсь ко го
Со ю зу не виз на ча ють будьяких імпе ра тив них ви мог
чи стан дартів до по бу до ви, функціону ван ня чи по ряд ку уп равління пра во охо рон ни ми ор га на ми. Це
дає Ук раїні мож ливість са мостійно оби ра ти шлях
ре фор му ван ня влас них пра во охо рон них струк тур,
фор му ва ти влас ну Кон цепцію без пе ки пра во охо рон них ор ганів та осо бис тої без пе ки їх працівників.
Ефективному використанню досвіду провідних країн
сприяє створення Комітету з питань реформування правоохоронних органів, пріоритетне завдання якого — вивчення й аналіз структури та практики діяльності правоохоронної системи іноземних держав. Важливість цього
завдання зумовлена тим, що для досягнення позитивних
результатів у забезпеченні безпеки діяльності правоохоронних органів і особистої безпеки їх співробітників недостатньо внутрідержавних управлінських заходів. Необхідно пристосувати вітчизняні правоохоронні органи
до
суспільнополітичних,
економічних,
інформаційнокультурних та інших реалій міжнародної
співпраці.
Отже, в умовах сучасного трансформаційного стану суспільних відносин система особистої безпеки

працівників правоохоронних органів потребує переосмислення. Основні напрями її вдосконалення такі:
встановлення справді партнерських відносин правоохоронців із цивільними інституціями та населенням;
по кра щен ня фінан су ван ня діяль ності працівників
правоохоронних органів, як це передбачено законопроектом «Про поліцію»; поліпшення соціальноправового захисту працівників поліції під час проходження служби шляхом посилення громадського контролю; модернізація механізму взаємодії між правоохоронними структурами з урахуванням зарубіжного
досвіду й міжнародних стандартів.
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Се ред най гостріших су час них гло баль них біое тич них проб лем, що пот ре бу ють на галь но го оп ти маль но го пра во во го вре гу лю ван ня, — профілак ти ка пси хо на силь ства
та пси хо те ро ру в суспільстві. Нині їх про я ви не тіль ки на бу ли ма со во го ха рак те ру,
а й ста ють не без печ ни ми та заг роз ли ви ми для існу ван ня і збе ре жен ня людсь ко го
ге но фон ду на пла неті.
Сто сов но докт ри наль но го тлу ма чен ня по нят тя
«психічне на силь ство», то од ноз нач не юри дич не
виз на чен ня йо го знай ти не мож ли во і, на жаль,
досліджен ню ць о го яви ща в жодній країні світу не
приділя ють на леж ної ува ги.

Під терміном «психотероризм», яке походить від
грецького psyche (душа, латинською terror — страх,
жах) [1], слід розуміти моральнопсихологічний, а
іноді й фізичний вплив (з допомогою спеціальних
фізич них прист роїв) на підсвідомість лю ди ни, за
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