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Статтю присвячено загальній характеристиці психологічного забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку 
як невід’ємної складової підвищення ефективності їхньої професійної діяльності та рівня бойової готовності. Визначено основні поло-
ження психологічного забезпечення в процесі виявлення професійної придатності особового складу сил охорони правопорядку. Проана-
лізовано основні напрями, які є важливими у процесі психологічного забезпечення всіх підрозділів сил охорони правопорядку незалежно 
від специфіки їхньої діяльності. Запропоновано актуальні напрями подальших досліджень.

Ключові слова: психологічне забезпечення, професійно-психологічний відбір, професійно-психологічна підготовка, психологічний 
супровід, морально-психологічний клімат, психопрофілактика, психологічна реабілітація, службово-бойові завдання.

Статья посвящена общей характеристике психологического обеспечения служебно-боевой деятельности сил охраны правопорядка 
как неотъемлемой составляющей повышения эффективности их профессиональной деятельности и уровня боевой готовности. Опре-
делены основные положения психологического обеспечения в ходе выявления профессиональной пригодности личного состава сил 
охраны правопорядка. Проанализированы основные направления, которые важны в процессе психологического обеспечения всех под-
разделений сил охраны правопорядка независимо от специфики их деятельности. Предложены актуальные направления дальнейших 
исследований.

Ключевые слова: психологическое обеспечение, профессионально-психологический отбор, профессионально-психологическая 
подготовка, психологическое сопровождение, морально-психологический климат, психопрофилактика, психологическая реабилитация, 
служебно-боевые задачи.

The article is devoted to the general description of the psychological support of the military-combat activities of the forces of law enforcement 
and order protection, as an integral part of increasing the efficiency of their professional activities and the level of combat readiness. 

An analysis was made of recent researches and publications concerning the problems of psychological support, as various units of the forces 
of law and order protection, as well as various types of military-combat activity.

An analysis of the concept of “moral and psychological support” in the formation of forces of law and order protection, as an objective neces-
sity, which contributes to maintaining readiness and ability to perform tasks of military and combat activity.

The basic provisions of psychological support during the determination of the professional suitability of the personnel of the forces of law 
enforcement.

The main directions, which are important in the process of psychological support of all units of the forces of law enforcement, are analyzed, 
regardless of the specifics of their activities, such as: professional psychological selection; professional psychological training; psychological sup-
port of performing military-combat tasks; study of social and psychological climate in military collectives, psychological assessment of emergency 
events; psychoprophylaxis, psychological help and rehabilitation, professional support of psychologists.

In addition, the basic legal acts that contain the provisions related to this study were analyzed and which helped to highlight the main features 
of the psychological support of the military-combat activities of the forces of law enforcement.

The actual directions of further research are offered.
Key words: psychological support, professional-psychological selection, professional-psychological preparation, psychological accompani-

ment, moral and psychological climate, psychoprophylaxis, psychological rehabilitation, military-combat tasks.

Постановка проблеми.  Постійний  розвиток  право-
охоронних  та  військових  формувань  змінює  вимоги  до 
професійно важливих якостей особового складу та ста-
вить нові завдання щодо їхньої професійної придатності. 

Тому  психологічне  забезпечення  набуває  актуальності 
та  допомагає  підвищити  боєздатність,  зменшити  трав-
матизм і попередити проблеми, які можуть виникнути в 
подальшому.
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Сьогодні все більшого значення набуває психологічне 
забезпечення  діяльності  сил  охорони  правопорядку,  під 
яким  розуміється  комплекс  заходів  щодо  формування, 
підтримання  та  відновлення  в  особового  складу  психо-
логічних якостей,  які  забезпечують високу психологічну 
готовність особового складу виконувати службово-бойові 
завдання в будь-яких умовах. 

у зв’язку із цим актуальним є питання пошуку нових 
підходів до психологічного забезпечення правоохоронців 
та  військовослужбовців,  особливо  офіцерів  із  роботи  з 
особовим складом, які мають бути здатними психологічно 
впливати на особистість військовослужбовця з метою під-
вищення  ефективності  його  професійної  діяльності  та 
рівня бойової готовності. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Що сто-
сується наукових досліджень проблеми психологічного 
забезпечення, то варто зазначити, що вирішенню цього 
питання присвячено багато наукових праць. Ці наукові 
дослідження  стосуються  різних  підрозділів  сил  охо-
рони  правопорядку  та  різних  видів  службово-бойової 
діяльності.

Так, до вирішення проблеми психологічного забезпе-
чення військовослужбовців збройних сил в останні роки 
долучається все більше вітчизняних та закордонних уче-
них, серед яких: О. Хміляр, Ю. Арзамаскін, А. Вакаров, 
О. караяни, А. Черкасов, І. Феденко й ін.

Що  стосується  професійної  діяльності  військовос-
лужбовців в екстремальних умовах, то сьогодні проблеми 
психологічного  забезпечення  ґрунтовно  представлені  в 
роботах провідних учених (В. Ягупов, В. Стасюк, В. Але-
щенко, М. корольчук,  Г. Ложкін, В. Осьодло, П. криво-
ручко, В. Грицюк та  ін.), які працювали та працюють на 
кафедрі  морально-психологічного  забезпечення  Націо-
нального  університету  оборони  україни,  та  інших  нау-
ково-педагогічних працівників.

Проведений нами  аналіз праць  військових науковців, 
а саме О. копаниці, В. Ягупова, В. Стасюка, В. Безбаха, 
В. Гречанінова й інших, свідчить про неперервні пошуки 
шляхів удосконалення системи морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) у локальних війнах і 
збройних конфліктах.

Виходячи із цього, можна зробити висновок про те, що 
розгляду та вивченню даного питання було приділено зна-
чну увагу як вітчизняних, так і закодонних учених, але ще 
є багато питань,  які необхідно розглянути,  одне  з  яких  і 
буде темою цієї роботи.

Мета статті –  дати  загальну  характеристику  психо-
логічного забезпечення службово-бойової діяльності сил 
охорони  правопорядку.  Розкрити  та  проаналізувати  його 
основні особливості.

Виклад основного матеріалу.  Наша  держава 
невпинно  рухається  вперед  шляхом  реформ,  переборю-
ючи застарілі стереотипи і погляди щодо стилю і методів 
управління  країною  та  суспільством. Цей  процес  стосу-
ється всіх силових структур, зокрема й сил охорони пра-
вопорядку. Відбувається пошук ефективних засобів, форм 
і методів впливу на особовий склад із метою ефективного 
виконання завдань підтримання внутрішньої безпеки дер-
жави. Сьогодні в роботі командирів і начальників усіх рів-
нів зміщуються акценти з командно-адміністративних на 
психолого-педагогічні  методи  впливу  на  підлеглих.  Такі 
тенденції  зумовлені не лише наслідуванням загальносві-
тового процесу психологізації всіх сфер життя сучасного 
соціуму,  а й наявним потенціалом психологічного  забез-
печення службово-бойової діяльності сил охорони право-
порядку,  прикладне  використання  якого  може  зумовити 
якісно новий рівень їх функціонування [1].

у наказі Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) 
україни  «Про  затвердження  Порядку  психологічного 
забезпечення  в  державній  службі  україни  з  надзвичай-
них  ситуацій»  зазначається,  що  психологічне  забезпе-

чення – комплекс психодіагностичних, психопрофілактич-
них і психокорекційних заходів, спрямованих на вивчення, 
формування та розвиток в осіб рядового і начальницького 
складу,  рятувальників  та  працівників  професійно  важ-
ливих  психологічних  якостей,  підтримання  позитивних 
психічних  станів,  необхідних  для  успішного  виконання 
завдань  за  призначенням  та  збереження  високого  рівня 
психологічної безпеки [2].

Варто приділии увагу дослідженню діяльності служби 
психологічного  забезпечення системи МВС україни,  яка 
відіграє важливу роль у реалізації психологічного  забез-
печення. у своїй діяльності служба психологічного забез-
печення реалізує засади практичної психології, покликана 
сприяти  успішній  професійній  діяльності  працівників 
Національної поліції україни, державної служби україни 
з  надзвичайних  ситуацій,  військовослужбовців  Націо-
нальної гвардії україни. 

Відповідно  до  «Положення  про  службу  психологіч-
ного забезпечення оперативно-службової діяльності орга-
нів  внутрішніх  справ  україни»,  затвердженого  наказом 
МВС україни від 28 липня 2004 р. № 842, систему психо-
логічного забезпечення оперативно-службової діяльності 
органів  та  підрозділів МВС україни  варто  визначити  як 
сукупну  узгоджену  діяльність  спеціальних  підрозділів 
психологічного забезпечення, науково-дослідних установ, 
навчальних  закладів,  практичних  органів  і  внутрішніх 
військ МВС україни, яка спрямована на підвищення ефек-
тивності їхньої оперативно-службової діяльності та боєз-
датності шляхом цілеспрямованого використання науково 
обґрунтованих форм, методів  і  засобів  професійної  пси-
хології [3].

Виходячи з вищезазначеного, варто зауважити неаби-
яку роль психолога служби психологічного забезпечення 
системи МВС україни, який має втілювати новітні досяг-
нення психологічної науки не лише в роботу з персоналом, 
а  й  у  вирішення  повсякденних  питань  щодо  посилення 
охорони  правопорядку,  протидії  злочинності,  забезпе-
чення профілактичних заходів у подоланні деструктивних 
психологічних явищ, зокрема професійної деформації [4].

Варто приділити особливу увагу напрямам психологіч-
ного забезпечення, які є важливими у процесі психологіч-
ного забезпечення всіх підрозділів сил охорони правопо-
рядку незалежно від специфіки їхньої діяльності.

Так, у Збройних силах україни як військовому форму-
ванні,  яке  входить до  складу  сил охорони правопорядку, 
до напрямів психологічного забезпечення відносять: про-
фесійно-психологічний  відбір;  професійно-психологічну 
підготовку; психологічний супровід виконання службово-
бойових  завдань;  вивчення  соціально-психологічного 
клімату  у  військових  колективах,  психологічну  оцінку 
надзвичайних  подій;  психопрофілактику,  психологічну 
допомогу  та  реабілітацію,  професійну  підтримку  психо-
логів.

Професійно-психологічний  відбір  у  Збройних  силах 
україни – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 
відбору громадян, які призиваються (приймаються) на вій-
ськову службу, і військовослужбовців із професійно важ-
ливими  якостями,  що  відповідають  вимогам  військово-
професійної діяльності.

Основними  завданнями  професійно-психологічного 
відбору особового складу є: оцінка психологічної та пси-
хофізіологічної придатності військовослужбовців до видів 
діяльності, до виконання яких вони призначаються, про-
гноз успішності їхньої подальшої професійної діяльності 
під  час  проходження  військової  служби  та  виконання 
завдань  за  призначенням;  виявлення  осіб  із  нервово-
психічною  нестійкістю,  з  асоціальними  настановами  та 
тих,  які  вживають  психоактивні  речовини,  підготовка  та 
надання керівному складу військових частин (підрозділів) 
відповідних висновків та рекомендацій; надання рекомен-
дацій із раціонального розподілу особового складу відпо-
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відно до рівня розвитку їхніх професійно важливих інди-
відуально-психологічних  та  психофізіологічних  якостей 
за військовими спеціальностями.

до  заходів  професійно-психологічного  відбору  у 
Збройних  силах  україни  належать:  визначення  при-
датності  до  конкретних  видів  військово-професійної 
діяльності  громадян,  які  призиваються  (приймаються) 
на  військову  службу;  військово-професійна  орієнтація 
громадян  і  військовослужбовців  на  оволодіння  відповід-
ними  військово-обліковими  спеціальностями;  попереднє 
вивчення  індивідуально-психологічних  якостей  кандида-
тів для навчання у вищих військових навчальних закладах 
і  військових  навчальних  підрозділах  вищих  навчальних 
закладів; вивчення  індивідуально-психологічних  і профе-
сійно важливих якостей кандидатів для навчання, допідго-
товки, перепідготовки в навчальних центрах (підрозділах) 
Збройних  сил  україни  осіб  рядового,  сержантського  та 
старшинського  складу;  вивчення  індивідуально-психоло-
гічних і професійно важливих якостей кандидатів для при-
йняття на військову службу за контрактом осіб рядового, 
сержантського  та  старшинського  складу;  вивчення  інди-
відуально-психологічних  і  професійно  важливих  якостей 
кандидатів  для  прийняття  на  військову  службу  за  контр-
актом осіб офіцерського складу; вивчення індивідуально-
психологічних і професійно важливих якостей кандидатів 
для проходження служби у військовому резерві; вивчення 
індивідуально-психологічних і професійно важливих якос-
тей кандидатів для участі в міжнародних операціях із під-
тримання миру  і безпеки у складі національного контин-
генту і національного персоналу, що не входить до складу 
національного  контингенту;  вивчення  індивідуально-пси-
хологічних  і професійно важливих якостей  громадян,  які 
призиваються на строкову військову службу, а також осіб 
офіцерського складу за призовом; вивчення індивідуально-
психологічних якостей військовозобов’язаних за призовом 
під  час  мобілізації  на  особливий  період;  вивчення  про-
фесійно  важливих  якостей  військовослужбовців  під  час 
оцінювання  в  разі  призначення на посади  і  переміщення 
по службі на підставі резерву кандидатів для просування 
по службі з підготовкою відповідних висновків і рекомен-
дацій; надання  за результатами відбору висновків  і реко-
мендацій  командирам  (начальникам)  щодо  доцільності 
призову  (прийому)  визначених осіб на  службу до Зброй-
них сил україни, організації  індивідуальної роботи з під-
леглими,  комплектування  екіпажів,  розрахунків,  команд, 
підрозділів  військовослужбовцями  з  урахуванням  їхньої 
психологічної  сумісності,  індивідуально-психологічних  і 
професійних якостей [5].

Розкриваючи  роль  професійно-психологічної  підго-
товки у психологічному забезпеченні сил охорони право-
порядку не зайвим буде згадати про види службової під-
готовки взагалі:

–  функціональна  підготовка  –  це  комплекс  заходів, 
спрямований  на  набуття  і  вдосконалення  поліцейським 
знань,  умінь  та  навичок  у  сфері  нормативно-правового 
забезпечення службової діяльності, необхідних для успіш-
ного виконання ним службових обов’язків;

–  загальнопрофільна підготовка – це комплекс захо-
дів,  спрямованих  на  набуття  і  вдосконалення  поліцей-
ським  умінь  та  навичок  практичного  застосування  тео-
ретичних  знань  щодо  формування  готовності  до  дій  у 
ситуаціях різних ступенів ризику, а також надання доме-
дичної допомоги у процесі виконання службових завдань;

–  тактична  підготовка  –  це  комплекс  заходів,  спря-
мований на набуття  і вдосконалення поліцейським нави-
чок  практичного  застосування  теоретичних  знань  щодо 
правильного оцінювання конкретних подій із подальшим 
ухваленням правомірних рішень  та психологічної  готов-
ності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику;

–  вогнева  підготовка  –  це  комплекс  заходів,  спря-
мований  на  вивчення  поліцейським  основ  стрільби  з 

вогнепальної зброї, правомірного її застосування (вико-
ристання)  та  вдосконалення  навичок  безпечного  пово-
дження з нею, швидкісної та влучної стрільби по неру-
хомих і рухомих цілях, з різних положень, в обмежений 
час, у русі тощо;

–  фізична підготовка – це комплекс заходів, спрямо-
ваний  на формування  та  вдосконалення  рухових  умінь  і 
навичок,  розвиток фізичних  якостей  та  здібностей  полі-
цейського з урахуванням особливостей його професійної 
діяльності [6].

Виходячи  з  вищезазначеного,  не  можна  не  помітити 
того факту, що серед перелічених видів службової підго-
товки  зовсім  не  згадується  про  психологічну  підготовку 
як  невід’ємну  складову  частину  службової  підготовки.  
І, на нашу думку, це є прогалиною в законодавстві, на яку 
потрібно звернути увагу під час подальшого розроблення 
нормативних положень.

Що ж стосується безпосередньо професійно-психоло-
гічної підготовки, то це – сучасний вид професійної, при-
кладної, спеціально організованої підготовки працівників 
правоохоронних органів, що допомагає підготувати їх до 
подолання  психологічних  труднощів  професійної  діяль-
ності, отже, забезпечити успішне розв’язання завдань, що 
стоять перед ними.

Метою психологічної підготовки є: формування у пра-
цівників стійкої позитивної мотивації до правоохоронної 
діяльності;  розвиток  професійно  важливих  психологіч-
них якостей; підтримання на високому рівні психологіч-
ної  готовності  до  впевненого  й  ефективного  виконання 
працівниками  своїх  службових  обов’язків  відповідно  до 
посади  та  виду  діяльності  в  типових  та  екстремальних 
ситуаціях;  зміцнення  згуртованості  працівників  довкола 
мети  професійної  діяльності,  формування  відповідної 
корпоративної  культури  у  службових  колективах;  озбро-
єння працівників психологічними вміннями та навичками, 
необхідними для успішної, безпечної й ефективної профе-
сійної діяльності.

Варто  зауважити,  що  професійно-психологічна  під-
готовка  працівника  органів  внутрішніх  справ  (далі  – 
ОВС)  до  професійної  діяльності  розпочинається  під  час 
навчання у вищому навчальному закладі. Вона може здій-
снюватись як під час аудиторних занять, так і під час поза-
аудиторної  діяльності  (факультативи,  гуртки,  ознайомча 
практика, стажування на посаді).

Професійно-психологічна  підготовленість  працівни-
ків  правоохоронних  органів  формується  й  підвищується 
у  процесі  всієї  служби.  Професійно-психологічна  підго-
товка  має  здебільшого  практичний  характер.  Особливо 
значною є практична спрямованість професійно-психоло-
гічної  підготовки  під  час  її  проведення  безпосередньо  в 
підрозділах ОВС, під час службової діяльності, виходячи 
з її конкретних потреб.

у наказі МВС україни «Про затвердження Положення 
про  психологічне  забезпечення  в  Національній  гвардії 
україни»  зазначено,  що  психологічний  супровід  вико-
нання  службово-бойових  завдань  –  комплекс  заходів  із 
підтримання оптимального стану психологічного здоров’я 
військовослужбовців  під  час  виконання  ними  службово-
бойових  завдань шляхом формування  їхньої  психологіч-
ної стійкості до впливу стресових чинників, психологічної 
готовності до виконання завдань служби за призначенням 
та  запобігання  виникненню  негативних  психологічних 
станів [7].

М. Мушкевич у результаті аналізу основних підходів 
до поняття «психологічний супровід» виділяє такі основні 
тенденції: 

–  психологічний  супровід  як  система  професій-
ної  діяльності  психолога,  спрямована  на  усвідомлення 
соціально-психологічних  умов  для  успішного  навчання 
і психологічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної 
взаємодії; 
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–  психологічний супровід як мультидисциплінарний 
метод, що  забезпечує  єдність  зусиль педагогів,  психоло-
гів, соціальних  і медичних працівників тощо  і полягає у 
формуванні орієнтаційного поля розвитку, де відповідаль-
ність за діяльність несе здебільшого сам суб’єкт; 

–  психологічний супровід як позиція психолога щодо 
суб’єктів  взаємодії,  де  основними  принципами  роботи  є 
включення, участь, забезпечення [8].

Не  залишимо поза  увагою  і морально-психологічний 
клімат у військовому колективі, який є результатом спіль-
ної  діяльності  військовослужбовців,  їх  міжособистісної 
взаємодії. Він проявляється в таких групових ефектах, як 
настрій  і  думка  колективу,  індивідуальне  самопочуття  й 
оцінка умов життя та служби в підрозділі. Ці ефекти, зре-
штою, впливають на взаємовідносини в процесі служби та 
виконання завдань підрозділом.

На  думку  деяких  учених,  структура  морально-пси-
хологічного  клімату  військового  колективу  визначається 
системою  відносин,  що  склалися  у  ньому,  характеризу-
ється  елементами,  які  являють  собою синтез  суспільних 
та міжособистісних відносин.

Через  міжособистісні  відносини  розкриваються 
соціально-психологічні  форми,  в  які  трансформуються 
суспільні  відносини  у  процесі  спілкування  військовос-
лужбовців  (організаційно-технологічна  взаємодія,  ста-
тусно-рольовий  взаємозв’язок,  адміністративно-психоло-
гічний  взаємовплив,  емоційно-логічне  взаємопізнання). 
Вони  виникають  на  ґрунті  предметно-практичної  діяль-
ності та залежать від умов життєдіяльності колективу [9].

у наказі МВС «Про  затвердження Порядку психоло-
гічного забезпечення в державній службі україни з над-
звичайних ситуацій» під соціально-психологічним кліма-
том колективу розуміють сукупність характеристик стану 
групової психіки, ставлення осіб рядового  і начальниць-
кого складу, рятувальників та працівників до умов і харак-
теру  службової  діяльності  органу  чи  підрозділу  цивіль-
ного захисту, колег по службі, керівництва [2].

Велике  значення  у  психологічному  забезпеченні  має 
психопрофілактика, яка являє собою   комплекс організа-
ційних, службових, правових, просвітницьких, соціально-
економічних, психологічних та медичних заходів, спрямо-
ваних на попередження виникнення та розвитку психічних 
розладів, негативних психологічних станів за допомогою 
створення сприятливих психологічних умов для навчання, 
виконання службово-бойових завдань, попередження пси-
хологічного  виснаження,  зниження  рівня  психологічної 
безпеки  особистості,  професійного  вигорання  та  дефор-
мації особового складу, надання психологічної підтримки 

військовослужбовцям,  особливо  в  період  їх  адаптації  до 
військової  служби,  та  військовослужбовцям,  віднесеним 
до групи посиленої психологічної уваги, з метою забезпе-
чення їхньої високої працездатності й ефективності служ-
бово-бойової діяльності [7].

Психологічну реабілітацію можна визначити як комп-
лекс  психофізіологічних,  психотерапевтичних,  організа-
ційних та медичних заходів, спрямованих на відновлення 
порушених  психічних  функцій  та  корекцію  соціального 
статусу  військовослужбовців,  які  зазнали  бойових  пси-
хічних  травм.  Вона  націлена  на  відновлення  психічного 
здоров’я,  може  здійснюватись  як  у  бойовій  обстановці, 
так і у стаціонарних медичних закладах.

Висновки  і перспективи подальших досліджень. Під-
биваючи  підсумок  вищенаведеного,  маємо  всі  підстави 
констатувати,  що  морально-психологічне  забезпечення 
формування  в  особового  складу  високих  морально-пси-
хологічних якостей, його психологічної готовності сприяє 
стійкому та динамічному включенню особового складу у 
процес виконання службово-бойових завдань. 

Важливим є і те, що психологічна готовність є універ-
сальною  передумовою  ефективності  не  лише  службово-
бойової  діяльності,  але  й  інших  характеристик  психіч-
ної  діяльності  людини:  її  спілкування,  взаємин  з  іншим 
людьми, адекватності її ставлення до себе та до підлеглих.

Професійна  діяльність  розпочинається  саме  під  час 
навчання у вищому навчальному закладі. Її пріоритетною 
складовою  частиною  визначено  психологічну,  яка  має 
чітко  зафіксовані  години  в  загальній  системі  бойової  та 
спеціальної  підготовки. кожен  з  етапів  підготовки  спря-
мовано на підтримання високої боєздатності та готовності 
правоохоронних  формувань  до  виконання  поставлених 
завдань  шляхом  створення  належного  морально-психіч-
ного клімату в підрозділах сил охорони правопорядку. 

  Отже,  у  сучасних  умовах  реалізації  правоохорон-
них функцій сил охорони правопорядку особливої уваги 
потребують: формування у працівників стійкої позитивної 
мотивації до правоохоронної діяльності; розвиток профе-
сійно  важливих  психологічних  якостей;  підтримання  на 
високому  рівні  психологічної  готовності  до  впевненого 
й  ефективного  виконання  ними  службових  обов’язків; 
озброєння їх психологічними вміннями та навичками.

Важливими напрямами нашої подальшої роботи є: роз-
гляд та узагальнення сучасної системи морально-психоло-
гічного впливу на особовий склад сил охорони правопо-
рядку;  необхідність  удосконалення  нормативно-правової 
бази; розроблення та втілення в освітній і виховний про-
цес сучасних технологій професійної підготовки фахівців.
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