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Автором досліджено питання впливу стресогенного середовища правоохоронної діяльності на 

психологічне здоров’я поліцейських. Визначається, що правоохоронна діяльність є професійною 
діяльністю з попередження та припинення правопорушень, відновлення порушеного громадського 
порядку, що протікає у складній, швидкомінливій конфліктній обстановці, яка характеризується дією 
цілого ряду екстремальних зовнішніх та внутрішніх психологічних факторів і вимагає від працівників 
правоохоронних органів високого професіоналізму, витримки, самовладання, рішучості та мужності. 
Автор зазначає, що правоохоронна діяльність, спрямована на рішення основних завдань зі здійснення 
боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення суспільної безпеки, і є тією 
професійною сферою, що, з одного боку, характеризується високою соціальною значимістю та від-
повідальністю, а з іншого боку – екстремальними умовами діяльності. У правоохоронній діяльності, 
виходячи з її екстремального характеру, є непоодинокі випадки, пов’язані зі смертю чи пораненнями. 
Автор констатує, що правоохоронна діяльність є середовищем, яке негативне впливає на психо-
логічне здоров’я людини та в якому може виникати та розвиватись синдром психічного вигоряння 
через суттєвий вплив цілого комплексу стресогенних чинників. Автор поділяє стресогенні риси пра-
воохоронної діяльності на операційні та організаційні. До операційних стресорів відносяться: робота 
зі злочинцями та жертвами злочинів, загроза раптової смерті, втома, серйозні перебої в сімейному 
житті, викликані непередбачуваними надурочними роботами, загальний імідж правоохоронців у дер-
жаві. Дефіцит позитивних емоцій у правоохоронній діяльності може мати набагато більший стресо-
генний вплив, ніж наявність негативних емоцій. Організаційними стресорами є відсутність ресурсів, 
у тому числі дефіцит персоналу та обладнання, швидкі зміни в організації, включаючи переймену-
вання, реорганізацію департаментів та ліквідацію посад, складності в комунікації з керівниками, вну-
трішні розслідування, посилення бюрократії, зайва конкуренція між працівниками, породжена суворою 
системою просування і відсутністю можливостей для розвитку кар’єри. 

Ключові слова: стрес, правоохоронна діяльність, психічне вигоряння, негативні емоції, екстре-
мальні ситуації, втома.

Постановка проблеми. Більшість людей 
стикаються зі стресовими ситуаціями у своєму 
професійному або особистому житті, але певні 
професії, серед яких – професія правоохоронця, 
характеризуються високим рівнем стресових фак-
торів не тільки через природу роботи, але і через 
значний вплив навколишнього середовища, пов’я-
заних із робочим середовищем. Із цієї причини 
Американський інститут стресу розмістив профе-
сію правоохоронця в десятку найбільш стресових 
робочих місць у США, а Майкл Піттаро, виконав-
чий директор Ради з питань алкоголізму та злов-
живання наркотиками, поставив правоохоронну 
діяльність на перше місце у світі серед видів діяль-
ності, які викликають стрес та психічне вигоряння 
[1, c. 23]. C. Джонсон виявив, що робота у сфері 
правоохоронної діяльності є однією з шести про-
фесій, де наявні найвищі середні бали за трьома 
перемінними, пов’язаними зі стресом. Крім того, 
що вона була однією з найбільш стресових про-
фесій як фізично, так і психологічно, та мала най-
нижчий рівень задоволеності роботою [2, c. 179]. 

Відповідно, існує необхідність розкриття право-
охоронної діяльності як середовища формування 
стресових факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Протягом останніх десятиліть у зарубіжних сту-
діях були проведені численні дослідження, що 
аналізують завдання правоохоронних органів, і 
більшість із них погоджуються, що правоохоронна 
діяльність – це напружена робота, яка потребує 
швидкого вирішення ситуацій, пов’язаних із неви-
значеністю та неоднозначністю умов та ситуацій 
[3; 4; 5]. Водночас у вітчизняній психологічній науці 
проблематика стресогенного середовища право-
охоронної діяльності практично не розглядалась.

Мета і завдання дослідження. Автор має на 
меті розкрити питання впливу стресогенного сере-
довища правоохоронної діяльності на психоло-
гічне здоров’я поліцейських

Виклад основного матеріалу. Для цього 
дослідження можна виокремити складові частини 
правоохоронної діяльності, що створюють додат-
ковий тиск на осіб, які задіяні у цій діяльності. Це: 
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виконання важливого державного завдання забез-
печення законності та правопорядку, додержання 
публічного та суспільного інтересу, озброєність та 
особливі повноваження з вирішення конфліктних 
ситуацій. Як відзначає О.О. Євдокімова, психоло-
гічний ракурс даного питання полягає в тому, що 
діяльність фахівців багатьох юридичних професій 
(прокурора, судді, слідчого, оперативного пра-
цівника й інших) припускає наявність у суб’єкта 
праці особливих владних повноважень, наявність 
права і обов’язків застосовувати владу від імені 
закону. Це може приводити до того, що, з одного 
боку, разом із цим правом у більшості названих 
вище осіб розвивається професійне почуття під-
вищеної відповідальності за наслідки своїх дій, а з 
іншого боку, тривала звичка застосовувати владу 
від імені закону може стати підґрунтям для виник-
нення психологічних професійних деформацій 
особистості [6, c. 220].

Американська дослідниця М. Сімондс була 
однією з перших, хто визначив різне похо-
дження поліцейського стресу і організував їх 
у дві категорії: характер роботи поліції є при-
чиною виникнення стресу (наприклад, профе-
сійні стресові ситуації), а характер організації 
роботи поліції є причиною, через що відчува-
ється стрес (наприклад, організаційні стресові 
ситуації) [7, c. 157]. К. Купер вказував, що най-
більш частими стресорами, які мають місце у 
правоохоронній діяльності, є перевантаження 
роботою, тривалі зміни, нестача ресурсів і пер-
соналу, велика кількість бюрократичних проце-
дур і стратегій управління [8, c. 17].

М. Оліньї стресогенні риси правоохоронної 
діяльності поділяє на операційні та організаційні. 
До операційних стресорів відносяться: переван-
таження, робота зі злочинцями та жертвами зло-
чинів, загроза раптової смерті, втома, серйозні 
перебої в сімейному житті, викликані неперед-
бачуваними надурочними роботами, загальний 
імідж правоохоронців у державі. Організаційними 
стресорами у правоохоронній діяльності є відсут-
ність ресурсів, у тому числі дефіцит персоналу 
та обладнання, швидкі зміни в організації, вклю-
чаючи перейменування, реорганізацію департа-
ментів та ліквідацію посад, нездатність комуніка-
ції з керівниками, невідповідна практика нагляду 
та управління, відсутність лідерства, внутрішні 
розслідування, посилення бюрократії, зайва кон-
куренція між працівниками, породжена суворою 
системою просування і відсутністю можливостей 
для розвитку кар’єри, відчуття безпорадності та 
відсутності сенсу [9, c. 34]. 

В.Г. Андросюк визначає такі психологічні осо-
бливості правоохоронної діяльності: жорстка 
правова регламентація та наявність владних 
повноважень; високий рівень відповідальності за 
результати й наслідки роботи; висока соціальна й 

особистісна значущість можливих помилок; наяв-
ність протидії з боку правопорушників і злочинців; 
екстремальний характер через наявність ризику 
для життя й здоров’я; дефіцит часу для аналізу 
обставин і прийняття рішень; значні психічні й 
фізичні навантаження; інтенсивний вплив неспри-
ятливих чинників [10, c. 25].

Щодо першої ознаки, виділеної В.Г. Андро-
сюком, то О.О. Євдокімова зауважує, що жорстке 
правове регулювання всієї професійної діяль-
ності також відрізняє юридичну працю від інших 
професій і поступово накладає свій відбиток на 
особистість кожного її суб’єкта. Уся діяльність 
слідчого, прокурора, судді, адвоката, нотаріуса, 
незважаючи на всю її складність і різноманітність, 
завжди протікає в межах правового регулювання. 
Вже під час планування власної діяльності кожен 
фахівець подумки зіставляє свої майбутні дії з 
нормами чинного законодавства, які такі дії регла-
ментують [6, c. 221].

Варто також врахувати, що робочий час пра-
цівників правоохоронних органів часто розподіля-
ється таким чином, що порушується нормальний 
режим сну і соціального життя. Правоохоронці 
також піддаються авторитарному стилю управ-
ління, а відсутності адекватного планування та 
ресурсів, самостійності у виконанні обов’язків та 
надмірної паперової роботи може бути достатнім, 
щоб емоційно виснажитись [11, c. 31].

Істотною особливістю діяльності працівника 
правоохоронних органів є конфліктний характер 
тих ситуацій, на тлі яких розгортається та проті-
кає служба правоохоронця. Конфліктність діяль-
ності проявляється в різних формах: вступаючи 
у взаємодію зі злочинцем, співробітник відчуває 
активний опір із його боку, він повинен перебо-
рювати спроби порушника замаскувати свої дії, 
ввести в оману й навіть спровокувати співро-
бітника на неправильні, протиправні дії. У цих 
критичних ситуаціях спілкування співробітник 
зобов’язаний зберігати самоконтроль, щоб не під-
датися на провокації та протистояти злочинцеві. 
За словами Е. Куммінга та його колег, щоденну 
діяльність правоохоронців можна розділити 
на дві основні групи: забезпечення підтримки і 
контролю громадського порядку, що змушує цих 
авторів посилатися на «поліцейського як на філо-
софа, керівника і друга» [12, c. 278].

Себто конфліктна ситуація, що неминуче супро-
воджує діяльність співробітників правоохоронних 
органів, містить у собі певний етичний зміст. Якою 
би причиною не викликався конфлікт, під час 
нього практично завжди зачіпаються моральні цін-
ності. Способами вирішення конфлікту є свідомі 
активні дії осіб, зацікавлених у позитивному вирі-
шення конфлікту, що використовують для цього 
певні конструктивні засоби. Під конструктивними 
засобами в першу чергу мають на увазі психоло-
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гічні прийоми та способи вирішення конфліктів. 
Наявність особливих владних повноважень фор-
мує в процесі діяльності в працівника правоохо-
ронних органів високу відповідальність за викону-
вану ним роботу [13, c. 109].

На відміну від представників інших професій, 
співробітники правоохоронних органів щодня 
зустрічаються з різноманітними категоріями 
населення. У психологічному плані це означає, 
що діяльність працівника правоохоронних орга-
нів повинна бути гнучкою, нестандартною, твор-
чою (при цьому творчий підхід – тільки в рам-
ках закону й установлених норм; мають місце 
випадки, коли самовільна творчість і новації 
переходять у самоправність). Це вимагає знань, 
умінь, навичок, психологічної підготовки у сфері 
спілкування [14, c. 42].

Як вказує В.М. Статний, предметний про-
стір правоохоронної діяльності становлять різні 
службові ситуації, які викликають відповідні дії 
суб’єкта діяльності з підтримки правового режиму. 
У результаті діяльності співробітника правоохо-
ронного органа, пов’язаної з розв’язанням і вре-
гулюванням різного роду конфліктів юридичних і 
фізичних осіб із законом у певних соціально-пра-
вових умовах, на перший план виходить її пред-
метний генезис. Як правило, предметний генезис 
правоохоронної діяльності пов’язаний із забез-
печенням адекватності застосовуваних засобів, 
технологій, що відповідають особливостям її 
предмета та домінуючих властивостей суб’єкта 
діяльності. Інакше можна сказати, що предметний 
генезис правоохоронної діяльності пов’язаний зі 
змінами не тільки предмета, але й суб’єкта, засо-
бів, умов діяльності, що приводять до досягнення 
поставленої мети [15].

Служба в правоохоронних органах пов’язана 
з високою емоційною насиченістю на фоні дефі-
циту позитивних вражень. Причому негативні 
емоції співробітникам доводиться придушувати, 
а емоційна розрядка буває відстрочена на трива-
лий період.

Британські дослідники Дж. Адамс та Дж. Бак 
зазначають, що неповажні міжособистісні сто-
сунки та емоційний дисонанс дуже вимогливі і 
призводять до психологічного розладу та емо-
ційного виснаження в поліцейських [16, c. 1032]. 
Б. ван Гелдерен констатує, що з усіх негатив-
них емоцій придушення гніву – це емоція, яка 
найбільше збільшує виснаження [17, c. 517]. 
У цілому ж негативні емоції, як низькі, так і високі, 
можуть бути невід’ємною частиною роботи пра-
воохоронця. Однак правоохоронна діяльність 
також має деякі позитивні сторони та переваги. 
Одним із джерел задоволення є робота з людьми 
та для суспільства. Турбота про громадську 
безпеку підвищує причетність і приносить задо-
волення [18, c. 165]. Як зазначає Дж. Макгован, 

позитивні емоції, особливо емоції, що виклика-
ють збудження, сприяють відновленню. Вони не 
лише мотивують людей виконувати повсякденні 
завдання, але й спонукають їх до нових і склад-
них завдань; позитивні емоції відіграють захисну 
роль щодо здоров’я [19, c. 96]. Із цієї причини 
можна припустити, що дефіцит позитивних емо-
цій у правоохоронній діяльності може мати наба-
гато більший стресогенний вплив, ніж наявність 
негативних емоцій.

Особливістю діяльності працівників право-
охоронних органів можна назвати всю ту спе-
цифіку, що пов’язана з фактором небезпеки й 
ризику. Працівник правоохоронних органів протя-
гом усього часу, а не тільки службового, перебу-
ває в стані стресу. Він зважає на цілком реальну 
можливість одержати травму після закінчення 
службового часу. Віктимна схильність діяльно-
сті співробітників правоохоронних органів озна-
чає підвищену ймовірність агресивного нападу 
порушників громадського порядку на працівника 
правоохоронних органів, підвищену ймовірність 
стати жертвою злочинних зазіхань. Імовірність 
агресивного нападу на працівника правоохорон-
них органів зворотно пропорційна рівню їхньої 
професійної підготовленості та багато в чому 
залежить від правильної організації служби, 
врахування індивідуальних і психологічних осо-
бливостей працівників під час підбору особового 
складу на посади. Усвідомлення працівником пра-
воохоронних органів підвищеної віктимності своєї 
праці також може відігравати роль психотравмую-
чого фактора, що приводить до надзвичайно емо-
ційної напруженості служби. 

Правоохоронна діяльність досить різнома-
нітна, але в більшості випадків вона пов’язана 
з дією фактора небезпеки (екстремальності). 
Термін «екстремальність» має синонімічне зна-
чення за змістом у таких словах: «неможливі», 
«важкі», «складні», «особливі», «надзвичайні», 
«напружені», «несподіван»і. Як вказує В.Г. Зазикін, 
діяльність в особливих умовах поєднана з епізо-
дичним впливом психологічних екстремальних 
факторів різної потужності та інтенсивності на 
функціональний стан суб’єкта праці, що викликає 
мобілізацію резервних можливостей компенса-
торного типу [20]. Екстремальні умови характери-
зуються дією екстремальних факторів, які можуть 
представляти потенційну або реальну небезпеку 
для життя і здоров’я людини. Діяльність у таких 
умовах викликає гетерохронність роботи різних 
систем організму і психіки людини, вимагає мобі-
лізації всіх його резервів. 

Г.С. Зайцев відзначає, що з психологічної точки 
зору екстремальними умовами (ситуаціями), в 
тому числі й у правоохоронній діяльності, варто 
вважати такі, які характеризуються епізодичною, 
тривалою або постійною дією інтенсивних екс-
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тремальних зовнішніх (небезпека, несподіванка, 
новизна, раптовість, невизначеність обстановки, 
дефіцит часу і інформації, відповідальність за 
прийняте рішення і його виконання та ін.) і вну-
трішніх (тривожність, страх, непевність, нерво-
во-психічна нестійкість та ін.) факторів, що пред-
ставляють реальну загрозу людському життю або 
настання інших суспільно небезпечних наслідків 
[21]. На переконання В.І. Лебедєва, успішна реалі-
зація правоохоронної діяльності пов’язана з висо-
ким ступенем небезпеки для життя та здоров’я, 
складністю поставлених завдань, їхня реалізація 
істотно залежить від високого рівня специфічної 
підготовки особового складу правоохоронного 
органу, готовності та вміння співробітників працю-
вати на межі своїх розумових, психічних і фізичних 
можливостей [22, c. 55]. 

Х. Копель та М. Фрідман стверджують, що 
працівники поліції відчувають свою діяльність як 
стресову та травматичну через постійний вплив 
насильства [23, c. 103]. Загроза насильства – це 
особливості, пов’язані з роботою правоохорон-
ців, і це може бути потенційним джерелом психо-
логічних неприємностей [24, c. 385]. Р. Сіглер та 
К. Вілсон визначили, що правоохоронна діяльність 
зазвичай вважається напруженою як наслідок 
неминучої небезпеки та травматичних подій, які є 
основоположними для роботи поліції [25, c. 155]. 
Критичні випадки, як правило, викликають інтен-
сивні негативні емоції та події, пов’язані з насиль-
ством, зазвичай викликають високу тривожність і 
почуття безнадії. 

Слід відзначити, що у правоохоронній діяль-
ності, виходячи з її екстремального характеру, є 
непоодинокі випадки, пов’язані зі смертю чи пора-
неннями. Окрім роботи з мертвими тілами та необ-
хідності надання підтримки тим, хто втратив своїх 
близьких, правоохоронці усвідомлюють (свідомо 
чи несвідомо) високу можливість втратити свого 
співробітника по службі. Зарубіжні дослідження 
показали, що відвідування похорону загиблого 
співробітника поліції є однією з найбільш нега-
тивних подій, що випробовує правоохоронець; 
яка може сформувати почуття екзистенційного 
побоювання про сенс життя і мету служіння своїм 
громадам. Більше того, більшість органів поліції 
зберігають імена та картини загиблих офіцерів на 
меморіальній стіні, яка служить постійним нагаду-
ванням про небезпеку роботи [26].

Висновки. Правоохоронна діяльність є профе-
сійною діяльністю з попередження та припинення 
правопорушень, відновлення порушеного громад-
ського порядку, що протікає у складній, швидко-
мінливій конфліктній обстановці, яка характеризу-
ється дією цілого ряду екстремальних зовнішніх 
та внутрішніх психологічних факторів і вимагає від 
працівників правоохоронних органів високого про-
фесіоналізму, витримки, самовладання, рішучості 

та мужності. Правоохоронна діяльність, спрямо-
вана на рішення основних завдань зі здійснення 
боротьби зі злочинністю, охорони громадського 
порядку та забезпечення суспільної безпеки, і 
є тією професійною сферою, що, з одного боку, 
характеризується високою соціальною значимі-
стю та відповідальністю, а з іншого боку – екстре-
мальними умовами діяльності. Правоохоронна 
діяльність є середовищем, яке негативне впливає 
на психологічне здоров’я людини та в якому може 
виникати та розвиватись синдром психічного 
вигоряння через суттєвий вплив цілого комплексу 
стресогенних чинників.
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Yereshchenko O. V. The impact of a stressful law enforcement environment on the psychological 
health of police officers

The author investigates the impact of the stressful environment of law enforcement on the psychological 
health of police officers. It’s determined that law enforcement activity is a professional activity for the preven-
tion and termination of offenses, the restoration of disturbed public order, which takes place in a complex, 
rapidly changing conflict environment, characterized by the action of a number of extreme external and internal 
psychological factors, and requires a very high level of professionalism endurance, self-control, determination 
and courage. The author notes that law enforcement activities aimed at solving the main tasks of combating 
crime, protecting the public order and ensuring public safety, and is a professional field, which, on the one 
hand, is characterized by high social importance and responsibility, and on the other hand – extreme condi-
tions of activity. Law enforcement activities, based on their extreme nature, have numerous cases of death 
or injury. The author states that law enforcement is an environment that adversely affects a person’s psycho-
logical health and in which mental burnout syndrome can occur and develop due to the significant impact of 
a whole range of stressful factors. The author shares the stressful features of law enforcement and divides it 
into operational and organizational. Operational stressors include: dealing with criminals and victims of crime, 
the threat of sudden death, fatigue, serious disruptions in family life caused by unpredictable overtime, the 
overall image of law enforcement in the country. The lack of positive emotions in law enforcement can have a 
much greater stressful impact than the presence of negative emotions. Organizational stressors are the lack 
of resources, including staffing and equipment shortages, rapid changes in organization, including renaming, 
reorganizing departments and eliminating positions, difficulty in communicating with executives, internal inves-
tigations, increased bureaucracy, unnecessary competition between employees, fostering rigorous system 
lack of career opportunities.

Key words: stress, law enforcement, mental burnout, negative emotions, extreme situations, fatigue.


