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Як було встановлено рядом досліджень, динаміка загаль-
ного рівня злочинів, що вчиняються персоналом ОВС, у ціло-

му відповідає закономірностям, за якими змінюється рівень 
злочинності на території України [1, 2]. Цей взаємозв’язок за-
галом зберігає свою тенденцію, за винятком 2006-2008 років, 

коли кількість засуджених працівників ОВС зросла в результа-
ті активної протидії МВС України цим негативним явищам.  

Протягом 2007−2009 рр. відбулося різке зростання кількос-
ті засуджених працівників в середньому на 84% у порівнянні з 

2006 р., в першу чергу – за рахунок працівників, що працюва-
ли у м. Києві (75 осіб), Дніпропетровській (72 особи), Харків-
ській (53 особи), Херсонській (48 осіб), Сумській (41 особа), 

Одеській (36 осіб), Львівській (34 особи), Чернігівській (35 осіб) 
областях, АР Крим (38 осіб). 

Найбільша кількість притягнутих до кримінальної відпо-
відальності працівників протягом 2007−2009 рр. припадає на 
служби карного розшуку, дільничних інспекторів міліції, слід-

ства, охорони громадського порядку, боротьби з незаконним 
обігом наркотиків, ДАІ. При цьому серед засуджених праців-

ників міліції домінують представники вікової категорії до 30 ро-
ків (61,2% від загальної кількості засуджених) та із стажем служ-

би в ОВС до 10 років (58,9%). 
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Усього ж у період з 1992 по 2010 рік в Україні було пору-
шено більш ніж 9626 кримінальних справ за фактами непра-
вомірних дій співробітників ОВС, за результатами розсліду-
вання яких судами було винесено обвинувальні вироки сто-
совно 4999 осіб. До інших видів відповідальності за здійснення 
правопорушень некримінального характеру у цей же період 
було притягнуто 33612 працівників різних служб і підрозділів 
ОВС. Станом на 1 січня 2010 року у провадженні органів про-
куратури знаходилося 1333 кримінальні справи, порушених 
стосовно 1492 працівників.  

При цьому питома вага злочинів серед персоналу ОВС про-
тягом періоду з 1992 по 2010 рік залишається відносно низьким і 
складає 11 злочинів на 10 тис. осіб у порівнянні з аналогічним 
показником у цілому по Україні: 97,7 злочинів на 10 тис. осіб. 

Порівняння загальної динаміки кількості службових та за-
гально-кримінальних злочинів, вчинених працівниками ОВС, 
констатує збільшення питомої ваги саме злочинів у сфері служ-
бової діяльності, кількість яких у 2009 році була у 3,8 рази біль-
шою за кількість злочинів загально-кримінального характеру 
(рис. 2): 

 
 

Рис. 2. Динаміка кількості службових 
і загально-кримінальних злочинів в ОВС 
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Аналіз структури злочинів, учинених персоналом 

ОВС у сфері службової діяльності протягом 2002−2009 рр., 

дозволяє констатувати переважання фактів хабарництва, 

перевищення службових повноважень і зловживання служ-

бовим становищем (рис.3). 

 
Рис. 3. Питома вага (у %) окремих видів злочинів,  
учинених персоналом ОВС протягом 2002-2008 рр.  

у сфері службової діяльності 
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За матеріалами судової практики, посадові злочини здебі-

льше вчинюються безпосередньо під час несення служби та у 

68% випадків – у службових приміщеннях. Переважну біль-

шість засуджених за посадові злочини складають особи віком 

до 30 років – вікові категорії від 20 до 25 років та від 25 до 30 ро-

ків (25,3% і 32,6% відповідно).  

У структурі загально-кримінальних злочинів найбільш 

численними є ДТП (22,2%), частка яких значно перевищує 

показники зареєстрованих випадків спричинення тілесних 

ушкоджень та вчинення крадіжок – 8,6% і 6,7% відповідно 

(рис. 4). 
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Рис.4. Питома вага окремих видів злочинів  
у структурі загально-кримінальної злочинності  

персоналу ОВС протягом 2002-2009 рр. 
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Звертає на себе увагу досить "непрозора" категорія злочи-
нів, позначених у відомчій статистиці як "інші", питома вага 
яких складає більше третини (37,9%) усіх злочинів загально-
кримінальної спрямованості. Зазначена категорія включає у 
себе кількість осіб, засуджених за фактами вчинення злочинів 
проти життя та здоров’я (у т.ч. за катування), проти свободи, 
честі та гідності особи, проти прав і свобод людини і громадя-
нина, проти власності, проти громадської безпеки, проти без-
пеки руху та ін. 

Серед усіх видів злочинів, що вчиняються посадовими 
особами ОВС, найбільш пильну увагу міжнародних експертів 
та вітчизняних спеціалістів привертає сьогодні категорія кату-
вань, оскільки вона є своєрідним індикатором дотримання 
правоохоронними органами принципу верховенства права. 
Намагаючись надати кримінологічну оцінку розповсюдженос-
ті випадків катувань у правозастосовній діяльності ОВС Украї-
ни, ми маємо констатувати їх невелику кількість, зафіксовану 
у формах статистичної звітності. Так, органами прокуратури у 
2002−2009 рр. стосовно працівників ОВС було порушено лише 
16 кримінальних справ за ст. 127 КК України (Катування): 
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Таблиця 1 
 

Кількість кримінальних справ за ст. 127 КК України (2002-2009 рр.) 
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Знаходилося  
у провадженні  
кримінальних справ 

1 1 1 6 11 12 15 16 

- з них порушено  
у поточному році  

0 0 0 5 5 2 4 1 

- закрито 
 за реабілітуючими 
 мотивами 

0 0 0 0 0 2 4 2 

Засуджено осіб 0 0 0 0 0 2 3 3 

 
 

Наведені цифри не є приводом для заспокоєння з де-

кількох причин. По-перше, вивчення аналітично-довідко-

вих матеріалів свідчить, що досить значне число незаконних 

дій працівників міліції, пов’язаних із застосуванням тортур 

та жорстокого поводження, стає штучно латентним через 

неадекватну їх кваліфікацію органами прокуратури. По-

друге, існує стала судова практика, згідно якої дії працівни-

ків ОВС, пов’язані із незаконним застосуванням заходів фі-

зичного впливу, побоїв та інших форм жорстокого пово-

дження, переважно кваліфікуються лише за двома статтями 

Кримінального кодексу – ст. 364 (Зловживання владою або 

службовим становищем) та ст. 365 (Перевищення влади або 

службових повноважень). Власне вибіркове вивчення кри-

мінальних справ стосовно незаконних дій правоохоронців із 

застосуванням фізичного насильства показало, що судові 

органи щонайменше у 22,2% випадків "не помічають" при 
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винесенні вироків ознаки складу злочину, передбаченого 

ст. 127 КК України. 

Як приклад неправильної оцінки з боку органів проку-

ратури незаконних дій працівників міліції може служити 

резонансна справа, коли 1 жовтня 2008 року в першій поло-

вині дня в м. Прилуки Чернігівської області працівники 

УБОЗ затримали гр. М., якого в подальшому вивезли до м. Ні-

жина Чернігівської області. В приміщенні Ніжинського міськ-

райвіддіду міліції старший лейтенант міліції Н. та старший 

лейтенант міліції Ш., умисно виходячи за межі наданих їм 

повноважень, застосували до М. насильство з метою отримання 

зізнання в скоєнні злочинів (курсив автора). 27.01.2009 про-

куратурою Чернігівської області було порушено криміналь-

ну справу відносно оперуповноважених Н. та Ш. лише за 

ст. 365 п.2 КК України. 

Усуненню такої негативної практики була свого часу 

спеціально присвячена Постанова Пленуму Верховного Су-

ду України "Про судову практику в справах про переви-

щення влади або службових повноважень" № 15 від 26 груд-

ня 2003 р., проте стереотипи суддівської логіки виявляються 

сильнішими за вимоги офіційних документів.  

З урахуванням викладеного навіть при невеликому обсязі 

кримінальних справ, порушених за ст.127 КК України, вва-

жається за доцільне взяти до уваги усі склади злочинів, які 

можуть мати потенційне відношення до застосування кату-

вань. При цьому мусимо враховувати щонайменше чотири 

таких категорії: умисне вбивство, спричинення тілесних 

ушкоджень різного ступеня тяжкості, зловживання владою 

та перевищення влади. Питома вага означених складів зло-

чинів за статистичними даними 2002-2009 років дорівнює 

43,5% від загального масиву засуджених працівників ОВС 

(рис. 5): 
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Рис. 5. Питома вага працівників ОВС,  
притягнутих до кримінальної відповідальності за дії,  

що можуть бути пов’язані із тортурами та жорстоким поводженням 
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До зазначеного масиву доцільно додати кількість працівни-

ків ОВС, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за 
вчинення правопорушень, яка також може вказувати на ознаки 
застосування жорстоких форм поводження із затриманими та 
заарештованими особами. Це, перш за усе, такі порушення дис-
ципліни та законності, як незаконні методи проведення слідства, 
незаконне застосування спецзасобів, незаконні дії стосовно за-
триманих, а також незаконне адміністративне затримання та не-
законне притягнення до адміністративної відповідальності, неза-
конний арешт та незаконне притягнення до кримінальної відпо-
відальності. Питома вага, працівників, які вчинили ці правопо-
рушення, на відміну від категорії злочинів, складає лише 6,1% 
(986 осіб) від загальної кількості притягнутих до дисциплінарної 
відповідальності (16196 осіб) протягом 2002−2009 років. За умов 
більш жорстких критеріїв відбору, якщо враховувати лише фак-
ти незаконних методів проведення слідства, незаконного застосу-
вання спецзасобів та незаконних дій стосовно затриманих, частка 
таких осіб складає лише 0,4% (64 особи). 
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З урахуванням означених моментів можна скласти приб-
лизну картину так званої "зони ризику", тобто потенційний 
обсяг виявлених незаконних та протиправних дій працівників 
ОВС, які мають безпосереднє відношення до практики засто-
сування тортур та жорстоких форм поводження (табл. 2): 

 
Таблиця 2 

Кількість працівників ОВС,  
притягнутих до кримінальної та дисциплінарної відповідальності  

за дії, що можуть бути пов’язані із тортурами та жорстоким поводженням 
 

 

 
* – дані за 10 місяців 2003 року 
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Всього засуджено за 
вчинені злочини 

89 108 147 146 178 349 293 342 

- з них за:         
умисне вбивство 3 1 7 4 1 8 5 4 

тілесні ушкодження 5 4 9 2 0 7 7 5 

зловживання владою 7 16 21 19 17 47 41 41 
перевищення влади 34 39 51 34 43 79 59 65 

Всього покарано  
за порушення законності 16

49
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- з них за:         
незаконні методи  
проведення слідства 

6 1 1 0 0 3 0 2 

незаконне застосування 
спецзасобів 

7 3 1 5 1 0 6 1 

незаконні дії стосовно 
затриманих 

1 0 0 13 0 5 0 9 

незаконне адміністратив-
не затримання 

21 25 31 27 3 25 15 61 

незаконне притягнення  
до адміністративної  
відповідальності 

20 34 74 56 34 75 56 210 

незаконний арешт 0 0 1 2 1 3 1 3 
незаконне притягнення 
до кримінальної  
відповідальності 

6 5 27 16 44 21 8 16 
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Оцінюючи поширеність катувань в діяльності практичних 
підрозділів ОВС, не можна оминати аналіз заяв, повідомлень та 
скарг громадян на незаконні дії працівників міліції. Слід відра-
зу відзначити, що відомчі форми статистики МВС України про-
довжують зоставатися досить недосконалими з точки зору підз-
вітності суспільству. Скарги громадян, проходячи фіксацію у 
підрозділах Департаменту документального забезпечення та 
режиму, розглядаються працівниками інших підрозділів та 
служб з прийняттям відповідних рішень, які фіксуються як у 
цих службах, так й у загальній звітності міністерства. Проте від-
стежити такі очевидні речі, як відповідність кількості скарг на 
окремі дії працівників міліції до кількості прийнятих рішень за 
цими категоріями скарг вже неможливо. Причиною є різні ка-
тегорії обліку, що їх застосовують департаменти та служби, а 
також елементарна відсутність у реєстрових обліках МВС Украї-
ни таких категорій скарг громадян, як "катування", "побиття та 
грубе поводження", "незаконні методи ведення слідства" тощо. 

Саме з цих причин аналіз скарг та звернень громадян є до-
сить фрагментарним, проте він дозволяє визначити наступне. Із 
загальної кількості скарг, що надходять до органів внутрішніх 
справ стосовно незаконних дій працівників міліції, в середньо-
му 7,8% припадає на факти побиття та спричинення тілесних 
ушкоджень. Повідомлення про факти катування складають 
значно меншу частину – 1,3% від загальної кількості скарг гро-
мадян. Своє підтвердження знаходять в середньому, за виклю-
ченням окремих років, лише 9,2% усіх скарг громадян.  

На загальну кількість скарг громадян впливає також той 
факт, що у ряді випадків неправомірна поведінка працівника 
ОВС зустрічає підтримку з боку громадян та навіть з боку ро-
дичів потерпілих.  

Так, старший дільничний інспектор Іршанського селищного 
відділу міліції Володарськ-Волинського РВ УМВС України у Жито-
мирській області Б. 27 липня 2005 року близько 02.00 год. у примі-
щенні селищного відділення міліції опитував потерпілу К. у зв’язку 
із вчиненням квартирної крадіжки у смт. Іршанськ. Суд встановив, 
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що Б. "… з метою отримання зізнання у вчиненні крадіжки … 
застосував недозволені та неналежні в даній ситуації методи 
фізичного насильства та спецзасоби, наніс затриманій … чис-
ленні удари рукою по голові та гумовим кийком по сідницях, з ме-
тою самообмови потерпілою, чим завдав К. істотну шкоду її охо-
ронюваним законом правам та інтересам". 

Зі слів обвинуваченого, він дійсно, коли потерпіла не визнала 
своєї причетності до вчинення крадіжки та намагалася вийти з 
службового приміщення, наніс потерпілій 2 удари гумовим кийком 
по сідницях та штовхнув її на стілець, внаслідок чого К. вдарилася 
головою об стіну. В цей же день вранці, коли була встановлена не-
причетність К. до вчинення крадіжки, Б. запросив до відділку її ма-
тір та повідомив причини перебування її доньки у відділенні. При 
цьому Б. також повідомив, що К. перебувала в близьких стосунках зі 
своїм знайомим. Образившись на доньку, матір самовільно схопила 
зі стола гумовий кийок, яким нанесла кілька ударів своїй донці [3]. 

Крім того, наведений випадок наочно демонструє розбіж-
ність між встановленими у судовому процесі метою та спосо-
бами вчинення злочину, які вказують на склад злочину, пе-
редбаченого ст. 127 КК (Катування), та кваліфікацією судом 
цих дій як перевищення влади, тобто за ст. 365 КК України.  

Наведені міркування з приводу кримінологічної оцінки 

протиправних дій працівників ОВС вочевидь мають бути пред-

метом подальшого обговорення та ініціювати дослідження у 

цій відносно новій для вітчизняній кримінології галузі. З цього 

приводу автор покладає великі надії на молодих вчених, дисер-

таційні дослідження яких присвячені саме зазначеним пробле-

мам: Вакулик О.О. "Кримінально-правова характеристика при-

мушування давати показання" (КНУВС); Катеринчук К.В. "Кри-

мінально-правові та кримінологічні заходи запобігання кату-

ванню" (ДНДІ МВС України); Кончаковську В.В. "Примушуван-

ня давати показання: кримінально-правові та кримінологічні 

аспекти" (Національний педагогічний університет імені М.П. Дра-

гоманова); Самотієвич В.О. "Кримінологічна характеристика 

особистості працівників ОВС України, які вчинили злочини" 
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(ХНУВС); Слуцьку Т.І. "Кримінальна відповідальність за пере-

вищення влади або службових повноважень" (КНУВС); Шаріко-

ву В.П. "Спричинення злочинної шкоди співробітниками орга-

нів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків: де-

термінація та запобігання" (ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка). 
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РОССИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ:  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА1 

 
Я.И. Гилинский 

(Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург) 

 
"Вооружен и очень опасен". 

 (Название триллера и кинофильма). 
 

Краткая история 

Днем рождения российской полиции (милиции) считает-
ся 10 ноября 1917 г., когда Декретом Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД)2 "О рабочей милиции" от 28 октября 

                                      
1 Опубликовано в Париже на французском языке. 
2 Народные комиссариаты в советском государстве выполняли роль мини-

стерств, существовавших в царской России. 
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(по старому стилю) была создана "рабочая милиция". Этот 
день (10 ноября) до настоящего времени празднуется в России 
как "День милиции". 

Первое время название "милиция" соответствовало об-

щепринятому пониманию милиции как вооружѐнных фор-

мирований, используемых для поддержания общественного 

порядка, состоящих из добровольцев и не входящих в сис-

тему государственных правоохранительных органов. Одна-

ко уже в мае 1918 г. было принято решение о создании ми-

лиции как постоянного действующего государственного 

органа, и 21 октября 1918 г. НКВД и НКЮ (Народный комис-

сариат юстиции) утвердили "Инструкцию об организации 

советской рабоче-крестьянской милиции". С тех пор и до 

настоящего времени в СССР и постсоветской России служ-

ба, фактически выполняющая функции полиции, сохраняет 

наименование "милиция". Лишь в августе 2010 г. президент 

России Д. Медведев предложил переименовать милицию в 

полицию, что должно отражать ее действительные функции 

и организацию. "Закон о полиции" вступает в законную си-

лу с 1 марта 2011 г. 

В современной России милиция (полиция) входит в сос-

тав Министерства внутренних дел (МВД) и состоит из двух 

основных подразделений: милиции общественной безопаснос-

ти (основная функция – охрана правопорядка, защита на-

селения от незаконных посягательств, расследование адми-

нистративных проступков и некоторых видов преступле-

ний) и криминальной милиции, которая расследует тяжкие 

преступления и должна противодействовать организован-

ной преступности.  

Количественный состав российской милиции один из са-

мых больших в мире. В 2010 г. на 100 тысяч жителей приходи-

лось 975 сотрудников милиции (в европейских странах – 200-

400). 
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После крушения в 1991 г. Советского Союза и перехода к 
рыночным отношениям в условиях огромного денежного и 
товарного дефицита, присущего "социалистической" эконо-
мике, большинство так называемых "бюджетных" организаций 
(медицина, образование, наука, армия, милиция и др.) оказа-
лись в очень сложном финансовом положении. Вместе с тем 
появились новые сферы приложения сил: от частных (негосу-
дарственных) охранных предприятий до легальной, нелегаль-
ной и полулегальной предпринимательской деятельности 
(включая организованную преступную деятельность). И наи-
более профессиональные, молодые, сильные, предприимчи-
вые сотрудники милиции, получавшие нищенскую заработ-
ную плату, постепенно стали "перетекать" в легальные и неле-
гальные предпринимательские структуры.  

Постепенно милиция теряла наиболее квалифицирован-
ные кадры, пополняясь людьми "с улицы".  

Одновременно шел процесс роста коррумпированности 
всех ветвей и уровней власти. Это не могло не затронуть и все 
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так называемые "силовые структуры" (милиция, Федеральная 
служба безопасности – ФСБ, Федеральная служба охраны – 
ФСО, таможенная служба, Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков – ФСКН). Больше всех от коррумпи-
рованности "пострадала" милиция – постоянно и непосредст-
венно общающаяся с населением.  

В двухтысячные годы страна получила депрофессионали-
зированную, коррумпированную, алкоголизированную ми-
лицию (по данным одного из руководителей медицинской 
службы МВД, до 20% сотрудников милиции страдают алкого-
лизмом). 

 
 
Коррупция 
Коррупция поразила все службы и уровни милиции. За 

взятки начинают искать преступников, за взятки отпускают 
виновных, за взятки привлекают к ответственности и сажают в 
тюрьму невиновных. Рядовые сотрудники делятся получен-
ными взятками с непосредственными начальниками, а те – со 
своими начальниками. Все продается и покупается в совре-
менной России вообще, в полиции в особенности. 

Место начальника районного отдела милиции (РОВД) в 
Москве стоит от 100 тысяч евро до миллиона. Почему такая 
разница? Потому что если на территории районного отдела 
милиции проживают те, кто у нас называется "лицами кавказ-
ской национальности" или мигранты, то стоимость должности 
начальника – миллион, ибо есть с кого брать взятки. Берет, 
конечно, не сам начальник, берут его подчиненные. Происхо-
дит так называемая "возгонка". Берут снизу, часть оставляют 
себе, часть передают наверх. А те районы Москвы, где живет 
политическая и экономическая элита, у которых взятки не 
возьмешь, там и за 100 тысяч не найдешь желающих стать на-
чальником отдела.  

Публиковались данные, как сотрудники Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в 
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Санкт-Петербурге распределяют взятки1. 65% – в собственный 
карман, 25% – начальству, 5% – выпускающему на воротах, 5% 
дежурному. В зависимости от того, сколько ты даешь начальст-
ву, ты получаешь "хлебное место" для дежурства. Есть список 
таких "хлебных мест": при въезде в город на трассах, за нере-
гулируемыми пешеходными переходами, за железнодорож-
ными переездами, там, где сплошная осевая линия, в непос-
редственной близости от кафе или ресторанов. В таких местах 
легче подкараулить "нарушителя", а, следовательно, – полу-
чить взятку. На дежурство в эти места направляют тех, кто хо-
рошо платит начальству 

Справедливости ради следует сказать, что милиция – не 
исключение в условиях тотальной коррупции в России. На-
пример, стоимость назначения депутата Государственной Ду-
мы на должность председателя комитета – порядка $30000, 
стоимость внесения любого законопроекта на рассмотрение 
Государственной Думы – около $250000, статус помощника 
депутата оценивается в $4000-50002. Должность председателя 
департамента Верховного Суда РФ стоила $400000, заместите-
ля председателя Московского арбитражного суда – $1,3 мил-
лиона, заместителя министра энергетики – $10 миллионов3. 
Сегодня "цена регионального министерского портфеля может 
начинаться от $2-3 млн."4. 

В России созданы сложные коррупционные сети, охватываю-
щие все ведомства. Но "правоохранители" – на первом месте. 
По данным Фонда ИНДЕМ, "крупнейшая коррупционная сеть 
сформировалась в системе силовых органов, включая ФСБ, 
МВД и Государственный таможенный комитет. Это, по-види-
мому, и наиболее развитая коррупционная сеть. В нее вклю-
чены чиновники федерального и регионального уровней, ра-

                                      
1 Газета "Мой район. Калининский", 22 августа 2008. С.8-9. 
2 Гражданские инициативы и предотвращение коррупции / ред. А.Ю. Сун-

гуров. СПб, 2000. С.41. 
3 Новая Газета, декабрь 2002 г. (№93). 
4 The News Time, 2011, 14.02. C. 13. 
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ботники таможен, складов, перевозчики, репортеры средств 
массовой информации и многие другие. На высшем уровне 
разрабатываются схемы проведения крупных операций, для 
чего проводятся совместные совещания, причем как полуле-
гальные, так и нелегальные"1.  

За деньги можно все: от невозбуждения уголовного дела 
($10000 – 25000) до возбуждения уголовного дела ($200000 – 
1 000000)2. Как видим, "отмазаться" от уголовного преследова-
ния намного дешевле, нежели устранить конкурента или прос-
то отобрать бизнес или имущество… 

К настоящему времени Российская милиция вошла в де-
сятку самых коррумпированных в мире, наряду с Мексикой, 
Гаити, Суданом, Бирмой, Узбекистаном, Кенией3. 

Обстоятельства, способствующие коррумпированию ми-
лиции: 

- Давняя российская традиция (еще с царской России). 
- Коррумпированность высших должностных лиц (и тогда 

для младшего и среднего состава получение и вымогательство 
взятки "оправдано"). 

- Фактическая безнаказанность и массовое распростране-
ние коррупции превратило взяточничество в социальную 
"норму".  

- Крайне низкая оплата труда сотрудников милиции.  
Как могут жить на свою заработную плату не только 

рядовые, но и офицеры? Подполковник или полковник ми-
лиции получает 16-18 тысяч рублей в месяц, а лейтенанты и 
капитаны, у многих из которых семьи, получают порядка 
10-12 тыс. рублей. Месячная заработная плата сержанта – 8 ты-
сяч рублей, а рядового – 7 тысяч рублей. Уборщица не пойдет 
работать за такие деньги! Поэтому происходит то, что я назы-
ваю "кормлением" – практика, которая существовала в России 
до XVI века. Тогда в провинции посылали воевод без зарплаты 

                                      
1 Гражданские инициативы и предотвращение коррупции. Там же. С.77. 
2 The New Times, 2011, 14.02. С.18.  
3 URL: http://news.babr.ru/?IDE=91815 
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из казны – их должно было кормить население. "Откормлен-
ные" воеводы возвращались в Москву, везли с собой подводы с 
вещами и продуктами, полученными за время кормления. Ког-
да они въезжали в Москву, у них половину этого добра отби-
рали.  

Сегодня заведомо платят деньги, на которые не может 
прожить специалист, и это преступление – уже со стороны 
власти, а не со стороны милиции. Российский старший офи-
цер, отслужив 25 лет в милиции, получит пенсию до 5 тыс. руб-
лей.  

При этом необходимо отметить, что при существующей 
развращенности сотрудников милиции только повышение 
заработной платы не изменит ситуацию, а лишь увеличит сум-
му взяток. 

 

Где мы платим

Источник: ТИ Барометр Мировой Коррупции 2009
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Пытки 

В России масштабы и безнаказанность пыток и жестокого 
обращения со стороны органов "правопорядка", прежде всего 
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милиции, серьезно угрожают жизни и здоровью, правам и сво-
бодам жителей страны, всей системе правосудия, основам граж-
данского общества и государственности. 

Типичные виды пыток распространены во всех регионах 
России и подробно описаны в прессе и специальной литера-
туре ("слоник" – применение противогаза с прерыванием ды-
хания, "ласточка" – растяжка на веревках, "распятие Христа" – 
название говорит за себя, "конвертик" – пытаемого складывают 
как конверт для отправки, "растяжка" – современный вариант 
средневековой дыбы, а также пытки электротоком, пытки сек-
суального характера, получившие широкое распространение 
за последние годы, и др.). 

Никто не застрахован от возможности стать жертвой мили-
ции. Известны случаи применения пыток к аспирантам Мос-
ковского государственного университета (МГУ), офицерам 
российской армии, да и к сотрудникам милиции… Избивается 
население целых городов и поселков (г. Благовещенск с 10 по 
14 декабря 2004 г., в Свердловской и Тверской областях в 2005 г. 
и др.). Огромный эмпирический материал о применении пы-
ток в современной России представлен в многочисленных ли-
тературных источниках1. 

                                      
1 Абрамкин В.Ф. Поиски выхода: Преступность, уголовная политика и 

места заключения в постсоветском пространстве. М., 1996; Закон и его жертвы. 
Татарстан. Казань, 2004; "Индекс: Досье на цензуру", №№7-8 (Страна и ее зак-
люченные), №18 (Евроремонт ГУЛАГа); Насилие в органах внутренних дел: 
иллюстрации к докладу. М.: Общественный Центр содействия судебной ре-
форме. 1997; "Неволя" (Ежеквартальный журнал выходит с 2004 г.); Положение 
заключенных в современной России. Доклад и тематические статьи. М.: Мос-
ковская Хельсинская группа, 2003; Пытки в России: Хроника 1988-1998 гг. // К 
праву. Информационный бюллетень, 1998, вып. 5; Пытки в России: "Этот ад, 
придуманный людьми". Международная амнистия, апрель 1997; Пытки. Пре-
ступления без наказания. Н. Новгород: Комитет против пыток, 2004; Россий-
ский "Абу-Грейб". Предварительный доклад о кризисе в системе ГУИН (весна 
2004 года). М.:, 2004; Российский "Абу-Грейб-2" (Кровавые дни и ночи Льгова). 
Доклад Общероссийского общественного движения "За права человека" о 
состоянии содержания заключенных в России в 2004-2005 г. М., 2005; Россий-
ский вестник "Международной амнистии". 
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С нашей точки зрения, а также по мнению многих опро-

шенных нами экспертов, широкое применение пыток вызва-
но, во-первых, утратой профессионализма работников дозна-

ния и следствия (в силу разных причин – низкая оплата труда, 
уход профессионалов в бизнес и частные охранные структу-
ры, растущая коррупция, приводящая к изгнанию "белых во-

рон" – сотрудников, не берущих взятки, и др.), когда вместо 
поиска и исследования объективных доказательств совершен-

ного преступления обращаются к самому "простому": вымога-
тельству "признательных" показаний подозреваемого и обви-

няемого путем угроз, обмана и – пыток.  
Во-вторых, "раскрытие" преступлений путем применения 

пыток стимулируется требованиями руководства – "быстрее, 

быстрее" и таким показателем оценки работы милиции, как 
"раскрываемость преступлений". 

В-третьих, безнаказанность недозволенных приемов рас-
следования, включая пытки. Привлечение к ответственности 
виновного в применении пыток сотрудника милиции являет-

ся редчайшим исключением. Так, несмотря на очевидность 
многочисленного применения пыток в России, количество за-

регистрированных фактов принуждения к даче показаний 
(ст. 302 УК РФ) и лиц, выявленных в совершении этого преступ-

ления смехотворно мало: 2001 г. – соответственно 19 и 3; 2002 г. – 
18 и 4; 2003 г. – 2 и 0; 2004 г. – 4 и 0; 2005 г. – 7 и 2; 2006 г. – 4 и 6; 
2007 г. – 5 и 2; 2008 г. – 3 и 1; 2009 г. – 9 и 31. Неудивительно, что 

по данным московских исследователей, коэффициент латент-
ности (неучтенности) принуждения к даче показаний в 2002 г. 

составил 117,102. 
В-четвертых, нравственная деградация многих сотрудни-

ков правоохранительных органов, относящихся безразлично 
или даже с "удовольствием" (садизм) к пыткам людей. Нередко 

                                      
1 URL: http://crimpravo.ru/page/mvdstatistic/  
2 Латентная преступность в Российской Федерации. 2001-2006 / ред. 

С. Иншаков. М.: Юнити, 2007. С.149. 

http://crimpravo.ru/page/mvdstatistic/
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"совестливые" (например, следователи прокуратуры) спокойно 
поручают "черную работу" – пытки сотрудникам милиции. 

Отдельная тема – пытки в пенитенциарных учреждениях. 
В них пытки применяются как для получения "признательных 
показаний" от подследственных, находящихся в следственных 
изоляторах (СИЗО), так и в целях наказания "злостных нару-
шителей режима" в тюрьмах и колониях. В СИЗО имеются так 
называемые "пресс-хаты" – камеры, в которые помещают под-
следственных, не признающих свою вину, и где роль палачей 
выполняют другие заключенные, разумеется, за определенные 
льготы1. Печальную известность приобрели "Белые Лебеди" – 
пыточные колонии, куда направлялись "злостные нарушители 
режима" из других колоний.  

Россия, как участница различных международных орга-
низаций, неоднократно получала от мирового сообщества ре-
комендации, связанные с устранением причин пыток. 

Решением Европейского Суда по правам человека с Рос-
сийской Федерации взыскано 250000 евро в пользу Михеева, 
искалеченного в результате пыток. Михеева – сотрудника ми-
лиции! – пытали, добиваясь "чистосердечного признания" в 
убийстве девушки, которая впоследствии оказалась жива и 
невредима… Сотни подобных дел ожидают рассмотрения Ев-
ропейским Судом по правам человека, по нескольким делам 
вынесено решение против России. 

Ставшие известными факты применения пыток не дают 
представлений о масштабах этого явления. Поэтому в 2005 г. 
было проведено социологическое исследование по инициа-
тиве общественной организации "Комитет против пыток" 
(Нижний Новгород) и при финансовой поддержке Фонда 
Джона Д. и Кэтрин T. Макартуров. Целью проекта являлось 
выявление масштабов распространенности пыток в России и в 
ее регионах.  

                                      
1 См., например, о пыточной камере №721 Петербургского СИЗО в: Рас-

пятие в "Крестах"-2 // газета "Час Пик", 1998, 4 марта. 
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При этом пытка понималась в соответствии со ст.1 Кон-
венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(10.12.1984 г.). 

В пяти регионах страны (Санкт-Петербург, Псков, Ниж-
ний Новгород, республика Коми, Чита) проводился массовый 
репрезентативный квартирный опрос взрослого населения (с 16 лет) 
по специально разработанной анкете. Всего было опрошено: в 
Санкт-Петербурге – 2005 человек, в Пскове – 600 человек, в 
Нижнем Новгороде – 1000 человек, в Коми – 1101 человек, в Чи-
те – 859 человек. 

В Коми и Чите проводились опросы заключенных по анке-
те, учитывающей насилие в отношении подозреваемых, со-
вершаемое до их осуждения и направления для отбытия нака-
зания. Это условие освобождало осужденных от необходи-
мости отвечать на вопросы, связанные с пребыванием в пени-
тенциарных учреждениях. 

Кроме того, в Санкт-Петербурге был проведен уличный оп-
рос, всего опрошено 540 человек. 

Из числа опрошенных жителей подвергались пыткам со 
стороны сотрудников милиции в течение 2004 г.: в Санкт-
Петербурге – 68 чел., или 3,4% опрошенных жителей города; в 
Пскове – 28 чел., или 4,7% опрошенных, в Нижнем Новгороде – 
34 чел., или 3,4% опрошенных, в Коми – 51 чел., или 4,6% оп-
рошенных, Чита – 39 чел., или 4,5% опрошенных. Средний 
показатель по всем регионам – 4,1% респондентов подверга-
лись в течение одного только года (2004) пыткам. 

Очевидно, что кумулятивный (накопительный за ряд 
лет) процесс даст значительно больший удельный вес жертв 
пыток среди населения. Это предположение подтверждает-
ся результатом уличного опроса в Санкт-Петербурге. На 
вопрос "Можете ли Вы припомнить за всю жизнь случаи 
применения сотрудниками милиции в отношении Вас на-
силия, которое Вы определили бы как незаконное?" поло-
жительно ответили 21,3%.  
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В отношении заключенных, отбывающих наказание в Коми, 

сотрудниками милиции того региона, где проводилось рас-

следование уголовного дела, пытки применялись в отношении 

39,0% (в т.ч. многократно — в отношении 10,1%) респонден-

тов. В отношении заключенных, отбывающих наказание в чи-

тинском регионе, сотрудниками милиции того региона, где 

проводилось расследование уголовного дела, применялись 

пытки в отношении 61,3% респондентов (в т.ч. многократно – 

в отношении 21,3%). 40,0% опрошенных заключенных в Коми 

и 56,7% – в Чите сообщили, что они подвергались незаконным 

физическим воздействиям в целях принуждения к явке с по-

винной, к даче показаний против себя и других лиц (либо в 

пользу других лиц) или к отказу от дачи показаний. И эта мо-

тивация существенно выше среди всех иных мотивов приме-

нения пыток. 

В большинстве регионов чаще всего встречаются избие-

ние, содержание в холодных помещениях и антисанитарных 

условиях, а также принудительные позы, включая подвешива-

ние, бросание, растягивание, выкручивание рук и т.п. Значи-

тельно реже – применение электротока, погружение в воду, 

прижигание и иные пытки с использованием кипятка и горя-

чих (раскаленных) предметов. Кроме того, респонденты упо-

минали угрозы оружием, тюрьмой, физическим и сексуаль-

ным насилием. 

Среди мотивов применения пыток преобладают издева-

тельство, кураж, вымогательство (вещей и/или денег), а также 

принуждение к явке с повинной, к даче показаний против се-

бя и других лиц. Значительно реже мотивом были месть и 

пытки за участие в акциях протеста, гражданского сопротив-

ления, и за жалобы на произвол. 

В большинстве регионов наиболее причастными к неза-

конному применению насилия относятся сотрудники патруль-

но-постовой службы, уголовного розыска и следственных отде-

лов милиции.  
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Следует отметить, что результаты опроса всех категорий 
респондентов – населения, заключенных, экспертов во всех 
обследованных регионах свидетельствуют в целом (при неко-
торых региональных различиях) об аналогичных тенденциях 
практики применения пыток по всем значимым параметрам: 
частота применения (с очевидным преобладанием среди за-
ключенных), методы физического насилия, мотивы примене-
ния пыток, причиненный жертвам ущерб. Этот вывод тем бо-
лее значим и убедителен, что опросы в каждом из регионов 
осуществлялись по единой методике, но различными профес-
сиональными исследовательскими коллективами, что исклю-
чает возможность предвзятости и умышленного искажения 
результатов. 

 
"Вооружен и очень опасен" 

В ночь на 27 апреля 2009 г. майор милиции Денис Евсюков 
устроил стрельбу в московском супермаркете. Два человека были 
убиты, семеро ранены. Д. Евсюков осужден к пожизненному зак-
лючению. Это преступление офицера милиции возмутило всю 
страну. К кличке "менты" добивалась кличка "евсюки".  

Однако это преступление Евсюкова – лишь одно из мно-
жества подобных. 

Сотрудники милиции стреляют в неповинных людей, да-
вят пешеходов своими машинами. Только некоторые приме-
ры, попадают в СМИ (Mass Media)1. 

В январе 2010 г. начальник Департамента собственной бе-
зопасности МВД России Юрий Драгунцов назвал официальное 
число преступлений, которые милиционеры совершили в 
2009 году. Всего правонарушений было около ста тысяч. Прес-
туплений – пять тысяч. Но и это – малая доля реально совер-
шенных сотрудниками милиции преступлений, как правило, 
тщательно скрываемых системой. 

                                      
1 URL: http://www.sergeygayzer.ru/2009/05/27/prestupleniya-sotrudnikov-

milicii/ См. также URL: http://forum.kpe.ru/archive/index.php/t-9591.html  

http://www.sergeygayzer.ru/2009/05/27/prestupleniya-sotrudnikov-milicii/
http://www.sergeygayzer.ru/2009/05/27/prestupleniya-sotrudnikov-milicii/
http://forum.kpe.ru/archive/index.php/t-9591.html
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Не удивительно, что согласно нескольким опросам насе-
ления России, люди боятся сотрудников милиции больше, чем 
преступников… 

 
Милиция как организованная преступная группа (ОПГ) 
Постепенно за так называемые "нулевые" годы (2000-2010) 

российская милиция из органа охраны правопорядка превра-
тилась в организованную преступную систему. Конечно, сре-
ди сотрудников милиции сохранились порядочные, не кор-
румпированные люди. Многие из них рискуя жизнью, выпол-
няют профессиональные обязанности. Им очень тяжело рабо-
тать в сложившихся условиях. И не они определяют деятель-
ность современной Системы. 

В 2005 г. мне удалось взять интервью у ряда ответственных 
сотрудников милиции. Вот что они мне рассказали. 

По мнению оперативного сотрудника одного из Отделов 
по борьбе с организованной преступностью В.: "Сегодня орга-
низованной преступности нет: ее сменили менты. Кто "кры-
шует" ларьки, рынки, "точки"1? Менты. Посмотрите: вот ларек. 
К нему время от времени будет подходить мент и получать 
деньги. А вот в том доме напротив на 4-м этаже "точка". Она 
под контролем Х-го отдела милиции. Сегодня все мелкие тор-
говые предприятия, мелкий и средний бизнес под ментовской 
"крышей". Бандиты и не сунутся. Почему выгоднее быть под 
ментовской крышей? А у них больше легальных возможнос-
тей. В случае чего ствол законный и стрелять может законно, а 
бандитские стволы незаконные. Кроме того, начальники всех 
охранных структур (собственная охрана предприятий, фирм – 
авт.) – бывшие менты. А мент с ментом всегда договорятся. Вот 
я, если надо, прихожу к начальнику охраны и говорю – бра-
тишка, ты ведь тоже из наших, помоги-ка мне. И всегда помо-
жет. Да теперь и среди бандитов менты "в почете". Мне может 

                                      
1 "Точка" - место сбыта наркотиков. Обычно - всем хорошо известная 

квартира в жилом доме. 
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из "Крестов"1 позвонить зэк и в присутствии других со мной 
разговаривать. Еще и хвастаться в камере будет: я звоню менту 
знакомому. Раньше за такое его сразу же замочили бы". 

Интервьюер: А контроль за проституцией? 
Респондент: Это тоже под ментами 
И: А за игорным бизнесом?  
Р: Это ФСБ. Игорный бизнес ментам не по зубам. Там та-

кие деньги! Это – ФСБ крышует". 
На вопрос интервьюера: "- А как же, по Вашим словам, 

криминальные крыши на рынках? В.: Все очень просто. Приез-
жает новый торговец с товаром. Обращается к азербайджанс-
ким "хозяевам" – хочу получить место на рынке. Те: только по 
нашей цене. Далее возможны три варианта: или торговец сог-
лашается, получает место и платит азербайджанцам, или отдает 
весь товар за полцены и уезжает, или, если оказался несговор-
чивый торговец, азербайджанцы обращаются к "дежурному" 
милиционеру: вот там какой-то незнакомец странный, надо бы 
проверить. И мент "проверяет" документы, машину, товар… 
Придраться всегда можно, так что приехавший рад будет уе-
хать, а то и откупаться от милиционера придется. Так что вроде 
ментовская крыша над азербайджанской получается…". 

Начальник одного из отделов Управления собственной 
безопасности (УСБ) ГУВД Санкт-Петербурга Д.: 

"Интервьюер: Как Вы относитесь к мнению, что милицей-
ские "крыши" сменяют криминальные? 

Д.: Да, совершенно верно. Причем речь идет не только 
об отдельных сотрудниках или их группах. Это происходит 
на уровне, например, отделов милиции. Появилось на тер-
ритории обслуживания кафе. Начальник отдела посылает 
туда участкового. Тот проводит соответствующую работу и 
кафе начинает ежемесячно отчислять отделу определенную 
сумму". 

                                      
1 "Кресты" - исторически сложившееся название следственного изолятора 

Санкт-Петербурга. 
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К этому следует добавить широко распространенное "чер-
ное рейдерство", когда с помощью милиции, милицейского 

спецназа (ОМОН) одни "предприниматели" отнимают бизнес 
у других. Сколько это стоит рассказал советник Конститу-
ционного Суда РФ, генерал-майор милиции в отставке, про-

фессор В. Овчинский: "Все зависит от того, какова конечная 
цель. Допустим, хотят захватить крупное предприятие, кото-

рое стоит $10 млн. Цена вопроса – 10%, то есть $1 млн. идет на 
подкуп тех правоохранителей, кто осуществляет рейдерский 

захват… Если стόящий объект – может доходить и до 30%. Соот-
ветственно, если цена вопроса $100 млн., то $30 млн. идет на 
подкуп сотрудников правоохранительной системы"1. 

В настоящее время (с конца 2010 года) преступное слияние 
организованной преступности ("бандитов"), "правоохрани-

тельных" органов – "силовиков" (включая милицию) и местных 
органов власти признают на самом высшем уровне.  

Несколько цитат. 

Из послания президента России Д. Медведева Федераль-
ному Собранию2: "За последнее время, к сожалению, произо-

шел целый ряд трагических событий, в результате которых 
погибли, были убиты наши граждане. Их причинами являют-

ся, в том числе, и расхлябанность в деятельности правоохра-
нительных и других властных органов, зачастую их прямое 

сращивание с криминалом" (выделено мною – Я.Г.). 

Из статьи Председателя Конституционного Суда РФ В. Зорь-
кина3: "Увы, с каждым днем становится все очевиднее, что 

сращивание власти и криминала (выделено иною – Я.Г.) по 
модели, которую сейчас называют "кущевской", — не уника-

льно. Что то же самое (или нечто сходное) происходило и в 
других местах — в Новосибирске, Энгельсе, Гусь-Хрустальном, 
Березовске и так далее… Всем — и профессиональным экспер-

                                      
1 Журнал "The New Times", 27 декабря 2010 г. С. 31. 
2 "Российская газета" - Федеральный выпуск № 5350 от 1 декабря 2010 г. 
3 "Российская газета" - Федеральный выпуск № 5359 от 10 декабря 2010 г. 
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там, и рядовым гражданам — очевидно, что в этом случае на-

ше государство превратится из криминализованного в 

криминальное" (выделено мною – Я.Г.). 
Наконец, компетентное мнение посла США в России Джо-

на Байерли, ставшее известным благодаря Джулиану Ассанжу 

и публикациям WikiLeaks и британской газеты "The Guardian": 

"В столице (Москве – Я.Г.) действует трехступенчатая крими-

нальная система, на самой верхушке которой — Лужков. Вслед 

за ним идут две огромные структуры — ФСБ и МВД. В самом 

низу пирамиды — уже мелкие преступники и рядовые инспек-

торы различных государственных структур. Причем подчер-

кивается, что ФСБ — это "вообще лучшая "крыша" для бизнеса 

в России"". "МВД собирает деньги с малого бизнеса, а ФСБ — с 

большого". "Источники указывают, что здесь отпала необхо-

димость в криминальных бандах, которые занимались бы 

"крышеванием". Куда проще в Москве использовать МВД и 

ФСБ". В своем очередном докладе Госдепу Байерли сообщает: 

"преступные элементы имеют "крышу", которая пронизывает 

все ряды милиции, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратуры, а 

также бюрократические структуры московского городского 

правительства".  

Аналогичные сведения представлены британским дипло-

матом Майклом Давенпортом и рядом других западных поли-

тиков и бизнесменов, чьи оценки российской власти также 

выложил на свой сайт Джулиан Ассанж. 
 

Будущее российской милиции (полиции) 

В настоящее время активно обсуждается реформа мили-

ции-полиции, принят закон "О полиции", президентом пред-

ложено сократить численность милиции на 20%. 

Официоз и ряд приближенных к Кремлю политиков одоб-
рительно оценивают и "реформу", и Закон "О полиции". Од-
нако немало здравомыслящих политиков, ученых, обществен-
ных деятелей, бывших руководящих сотрудников МВД резко 
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критикуют закон, с большим недоверием относятся к возмож-
ности реформировать нынешнюю систему МВД.  

Что касается автора этих строк, то я писал еще о законоп-

роекте: "Самым главным его недостатком считаю то, что он 

содержит в себе очень много так называемых отсылочных ста-

тей – то есть дается ссылка на какой-то закон или подзакон-

ный нормативный акт. А он либо еще не существует, либо не 

работает. Я обнаружил не менее 100 таких отсылок, не считая 

ссылок на действующие законодательные акты.  

Посмотрите большинство статей, и вы сами это увидите. В 

такой ситуации совершенно неясно как закон будет функцио-

нировать. У меня есть опасение, что это очередной пустой нор-

мативный акт.  

Но при этом очень существенно увеличиваются права ми-

лиции или полиции. В частности возможность входить в жи-

лище граждан почти не ограничена. Почему? На каком осно-

вании? К тому же это явно противоречит Конституции, в ко-

торой прямо сказано, что "жилище неприкосновенно" (ст.25). 

Это далеко не единственный пример, когда законопроект про-

тиворечит главному закону страны. Там много таких нестыко-

вок. Но в целом могу предупредить, что отныне (после приня-

тия этого закона) полиции будут предоставлены права гораздо 

шире, чем сейчас. И потому все граждане, то есть мы с вами, 

окажемся в еще более тяжелой ситуации, чем сейчас"1. И еще: 

"В том-то и дело, что СИСТЕМА остается со всеми недостатка-

ми, включая "политическую составляющую". А возможность 

до одного часа задерживать кого угодно (п.14 ст.13)? А право 

собирать данные фактически о каждом из граждан (п.17 ст.17)? 

А бесконечные ссылки на отсутствующие законы и подзакон-

ные акты, в которых может быть прописано все, что угодно? А 

возможность "беспрепятственно знакомиться в организациях с 

необходимыми материалами, документами, статистическими 

                                      
1 URL: http://www.online812.ru/2010/08/19/010/ 
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данными" (п.5 ст.13)? Все под "колпаком""?1. "Предусмотрен-

ные законопроектом нарушения прав человека оговорены 

смехотворными "ограничениями": "если в этом есть необходи-

мость", "при наличии достаточных оснований" и т.п. А кто бу-

дет определять наличие "необходимости", "достаточных осно-

ваний", "уместности – не уместности"?  

Хотелось, чтобы в новом законе о полиции были прописа-
ны — контроль за ее деятельностью, полная гласность и проз-
рачность деятельности полиции. В законопроекте это не сде-
лано должным образом. Так, согласно п.2 ст.53 Законопроекта, 
"вопросы, касающиеся организации деятельности полиции, 
тактики, методов и средств ее осуществления, не являются 
предметом прокурорского надзора" (?!). "Общественный конт-
роль деятельности полиции"" провозглашен (ст.52), но меха-
низм реализации не прописан. 

Выглядит странным запрет полицейским "допускать пуб-
личные высказывания, суждения и оценки, в т.ч. в СМИ, в от-
ношении деятельности государственных органов и их руково-
дителей", а также решений федерального органа полиции 
(п.11 ст.30).  

Даже если закрыть глаза на недостатки закона, ни он, ни 
новое название этого органа, ни некие позитивные новеллы не 
могут решить кардинальную проблему полного разложения 
действующей системы МВД со всеобъемлющей коррупцией, 
сокрытием преступлений от регистрации, пытками, участием 
в рейдерских захватах, при непрофессионализме и алкоголи-
зации значительной части сотрудников. "Предлагаемая пок-
раска фасада развалившегося здания явится очередным обма-
ном населения"2.  

Что касается сокращения численности милиции на 20%, то, 
во-первых, как всегда в России, "сокращение" любой государст-
венной структуры приводит к ее дальнейшему росту. Во-вторых, 

                                      
1 URL: http://crimpravo.ru/my/gilinski/comment/page4/ 
2 URL: http://crimpravo.ru/blog/162.html#cut 
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и это – главное, уволят наиболее порядочных, не коррумпиро-
ванных, наиболее честных сотрудников милиции, чтобы они не 

мешали оставшимся брать взятки, воровать, пытать, убивать.  
Не успел я написать этот абзац, как появилось сообщение: 

в результате "сокращения" центрального аппарата МВД его 

численность увеличилась с 2970 сотрудников до 51831… 

У меня нет надежды на "реформу" системы МВД, проводи-

мую руководством самого МВД. Современная система МВД прин-

ципиально не реформируема. Или, как я говорил в интервью 

газете "Деловой Петербург" 05.08.2009 года: "Ничего сделать нель-

зя – у нас весь генералитет завязан на коррупционных схемах!... 

Наша сегодняшняя милиция нереформируема в принципе. 

Нужно разогнать всех, и набрать новых, но как это сделать в 

масштабах России? Это можно сделать в масштабах Эстонии 

или Грузии, а в масштабах России это нереально. Куда вы уво-

лите полтора миллиона человек – и кем вы их замените?". 

 
 
 

МІЛІЦІЯ ПОМІЖ ДЕРЖАВОЮ  

І ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 

(українська міліція в ситуації когнітивного дисонансу) 

 
І.П. Рущенко 

(Харківський національний університет внутрішніх справ, 
Україна) 

 

Девіантність може бути визначеною виключно по відно-

шенню до соціальної норми. Поведінка представників правоо-

хоронних органів не є виключенням, але тут зміст норми дещо 

розмивається, і він може по-різному трактуватися залежно від 

                                      
1 Приказ МВД №55 от 5.02.2011 "О штатной численности подразделений 

центрального аппарата". 
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точки зору на діяльність правоохоронців. За своєю ґенезою, 

статусом та призначенням поліція в усіх суспільствах займає 

певну проміжну позицію поміж державою та населенням. І 

зміст норми певним чином варується з позицій як першого, 

так і другого чиннику, і, до речі, визначається або перевизна-

чається в контексті громадської думки самих правоохоронців. 

Подібну різновекторну ситуацію можна визначити як норма-

тивний дисонанс. Неприємний бік нормативного дисонансу 

полягає в тому, що стає незрозумілим: а чи є той чи інший 

вчинок девіантним та заслуговує на санкції, або це, наприк-

лад, традиція, на яку краще заплющити очі? 

Держави, як правило, визначають зовнішні цілі інституту 
поліції, дають інституту норму-закон як легітимну основу йо-
го існування та діяльності. Норма-закон є знеособленою, фор-
мальною, вона не передбачає виключень, довільного тракту-
вання тощо. Але є й друга сторона медалі: люди, конкретні 
особи, що наповнюють коридори влади. Їх підхід до силових 
структур може суттєво відрізнятися від вимог норми-закону, за 
яку вони, можливо, й голосували в якості народних обранців. 
Існує велика спокуса "приватизувати" міліцію, зробити з неї 
знаряддя партійної політики, що й було за тоталітарної доби, 
коли силові структури метафорично визначалися як меч прав-
лячої партії. Інструментом таких зазіхань в наших умовах є 
кадрова політика, заміна керівництва центрального апарату й 
керівництва на місцях на осіб, які є "зручними" для власних 
цілей. Таким чином, відбувається сповзання з легітимного ти-
пу управління до традиційного (в термінах М.Вебера), де го-
ловним є персональна унія, відданість підлеглих вищому керів-
ництву, а не професійні якості й вимоги закону. На жаль, 
українські реалії широко демонструють подібну практику. В 
результаті диктатура норми-закону втрачає свою силу, а нато-
мість встановлюється імператив суб’єктивної волі. Отже, норма 
вже трактується як безоглядне підкорення цієї волі, а спроби 
чинити опір розглядаються як девіація та небезпечне диси-
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денство. В системі відносин "міліція – українська держава" є 
багато поточних і перманентних проблем – недофінансуван-
ня, невирішеність певних законодавчих питань, технічна відс-
талість оперативної та криміналістичної діяльності тощо. Але, 
на наш погляд, найбільш гострою і одночасно прихованою є 
саме проблема відсутності певного ступеня автономії міліції, 
гарантій того, що в її діяльність не буде некомпетентних втру-
чань, і вона не буде втягуватися у протиправні дії. 

Широкі народні маси мають своє (хоча й доволі розмите) 
уявлення про те, якою мусить бути міліція. Тут ми знаходимо 
норми-очікування. За умов не сформованої громадської думки 
або чіткої й артикульованої позиції громадських кіл (і не тіль-
ки активістів правозахисного руху, але й широких прошарків 
населення, робітників, бізнесменів) норма-очікування має ха-
рактер проекції. За основу беруться або утопічні уявлення, або 
більш реалістичні посилання на рівень обслуговування потреб 
населення поліцією розвинутих країн. Можливо, громадська 
свідомість дещо ідеалізує діяльність англійської або американ-
ської поліції, але саме так виникає норма-ідеал, формується 
очікування того, що українська міліція підніметься на щабель 
кращих поліцій світу. Це, на наш погляд, не так вже і погано, 
зокрема, такі очікування лежать в межах здорового глузду за 
принципом: якщо це можливо в якійсь країні, то чому б нашім 
правоохоронцям не поводити себе таким самим чином? Девіан-
тість в народних масах визначається з позицій норм-очікувань, 
і часто вона є похідною від доволі розмитих уявлень про стан-
дарти діяльності міліції. Пересічна громадська думка здебіль-
шого не апелює до норми-закону, а скоріше спирається на на-
родні уявлення щодо гарного і поганого, справедливого і не 
справедливого, правильного і не правильного. Демонстрація 
позитивних зразків поліцейської діяльності, хоч б вони мали 
місце й за межами країни, може відігравати роль системотвор-
чого фактору у відношенні конкретизації очікувань з боку 
громад.  
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Нарешті існують власні уявлення правоохоронців про нор-
му й відхилення. Це, так би мовити, погляд із середини систе-
ми, він може радикально відрізнятися від змісту інших норм. 
Для аналізу цього погляду можна скористатися теорією 
Е. Дюркгайма про норму й патологію. Французький соціолог 
вважав, що в реальності соціальні норми дорівнюють масовим 
й розповсюдженим формам людської поведінки, тим більше, 
якщо є стала статистика, яка регулярно відображає частоту 
подій. Наприклад, якщо дорожня поліція регулярно з року в 
рік отримує хабарі від водіїв, то це є соціальною нормою, а па-
тологія буде полягати в тому, що частота випадків хабарницт-
ва в якісь періоди може різко змінюватися через ті або інші 
зовнішні обставини. Для нас важливими є погляди правоохо-
ронців на подібні речі. Навіть не вдаючись до опитувань мож-
на стверджувати, що суб‘єкти, які регулярно себе поводять 
певним чином, вважають це за норму, хоча й не писану і не 
легітимну. А от девіантами в їх середовищі можуть бути ті, 
наприклад, хто не п‘є спиртного, не вживає нецензурної лек-
сики, не використовує своє становище в особистих цілях, не 
"кришує" бізнеси тощо. Отже, не варто ігнорувати присутність 
неформальних норм-традицій, які за змістом можуть бути 
протилежними як нормам-законам, так і нормам-очікуванням. 

Ситуація нормативного дисонансу є ознакою нерозвину-
тих корумпованих політико-правових і правоохоронних сис-
тем, в яких поліція сприймається населенням радше як ворожа 
сила, як сторона трикутнику з вершинами "законослухняні 
мешканці" – "поліція" – "злочинці", де дві останні позиції рів-
новіддалені від "простої людини". Досвід таких систем, зокре-
ма в деяких латиноамериканських країнах, свідчить про те, що 
організована злочинність і поліція можуть знаходити спільну 
мову, а пересічні мешканці готові скоріше звертатися за допо-
могою до місцевого ватажка мафії, дона, синьйора, а ніж нама-
гатися відстояти справедливість офіційним шляхом, викорис-
товуючи правоохоронні органи. Девіанти з правоохоронних 
органів (у офіційному сенсі) насправді є доволі "пересічними" 
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і "нормальними" поліцейськими чиновниками і вільготно по-
чуваються на державній службі.  

На умовній вісі "держава" – "громадянське суспільство" 
поліції різних країн займають і різні позиції, наближаючись до 
першого або до другого полюсів. Можна вважати, що за своєю 
ґенезою моделі поліцейської діяльності поділяються на два 
класи: централізовані європейські й децентралізовані амери-
канського типу. Перші виникали як розвиток державної ма-
шини шляхом відгалуження від військових та охоронних 
структур й самого початку легітимізувалися через систему 
офіційної влади. Вони жорстко "вмонтовані" в ієрархію вико-
навчих органів владі, охоплюються міністерством внутрішніх 
справ, міністр, як правило, входить до складу уряду і т.і. Другі 
є ініціативами, умовно кажучи, "знизу", коли громада шляхом 
самоорганізації й самоуправління утворювала окремі структу-
ри поліцейської влади, компетенція якої сягала кордонів тери-
торії громади. Такий порядок організації поліцейської служби 
в невеликих містечках і графствах США (інститут шерифа) 
зберігся і до нині. Цікаво, що в США співіснує близько 40 ти-
сяч поліцейських органів різного підпорядкування, які не ма-
ють жорсткого ієрархічного зв‘язку. Очевидним є той факт, що 
американська модель передбачає більш щільні зв‘язки поліції 
й громади. Натомість є закони еволюції будь-якої влади, згідно 
яким влада відокремлюється від спільнот, бюрократизується, 
починає переслідувати власні інтереси. Такі тенденції не оми-
нули на загал і американську поліцію, вже не кажучи про про-
сякнуту етатистським духом поліцію інших країн. В 1960  – 
1970 рр. більшість поліцейських систем розвинутих країн пе-
реживали кризу довіри з боку громадян і були об‘єктом серйоз-
ної критики за відчуженість, порушення законності, закри-
тість, корупцію тощо. Керівники правоохоронних структур 
були змушені шукати нову філософію поліцейської діяльнос-
ті. Відповіддю стає посилення соціальної функції й наближен-
ня поліції до потреб та інтересів громадянського суспільства. 
Почалася епоха співробітництва з населенням і сучасні канди-
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дати до поліції з перших днів навчання й служби проходять 
вишкіл у цьому напрямку. Пріоритетними завданнями стає 
забезпечення послугами усього населення, дехто навіть визна-
чає сучасну поліцейську діяльність як "секретну соціальну ро-
боту". Вона має два аспекти: у кримінальній сфері це означає 
опертя на населення в боротьбі зі злочинністю, широкі профі-
лактичні заходи у місцях проживання із залученням активістів, 
громадських структур, сімей; у більш широкому розумінні – 
різні форми соціальної роботи з населенням, допомога в ситуа-
ціях, коли люди звертаються до поліції.  

Оцінка діяльності поліції з боку громадян стає провідним 

показником, за яким визначається ефективність роботи право-

охоронців. І громадська думка в розвинутих країнах відреагу-

вала доволі позитивно: після перебудови своєї діяльності полі-

ція відчула нове ставлення до себе з боку пересічних грома-

дян, а соціологи відтоді фіксують дуже високі індекси довіри, 

коли абсолютна більшість населення так чи інакше довіряють 

своїм поліцейським [1, с.349–359]. До речі, за спостереженнями 

харківських соціологів протягом останніх 10–15 років у нас су-

марне процентне число довіри коливається у діапазоні 14–20%, 

у т.ч. повністю довіряють всього кілька відсотків (3–5) [Див.: 2]. 

Це типова ситуація для країни, де не відбулася трансформація 

правоохоронної діяльності і панує так звана "класична модель 

поліцейської роботи", що орієнтована на професійні показни-

ки, розкриття злочинів, контроль над злочинністю і не врахо-

вує громадську думку. Так чи інакше, а загальносвітова тен-

денція полягає в тому, що фокус поліцейської роботи набли-

жається до проблем та інтересів громадянського суспільства. 

Нормативний дисонанс за умов наближення до громадянсько-

го суспільства суттєво зменшується, поліцейська робота стає 

більш прозорою та зрозумілою громадам, поліцейські прив-

чаються мислити категоріями пересічних людей, жити їх інте-

ресами. Отже, девіантність стає однозначно окресленою та ви-

значеною категорією. 
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В Україні робилися несистемні кроки у зазначеному нап-
рямку, але реальної реформи так би мовити філософського, 
ідеологічного змісту не відбулося. В цілому відносини за віся-
ми "міліція – держава" і "міліція – громадянське суспільство" 
стають більш напруженими і взаємної довіри аж ніяк не збіль-
шується. Про це, зокрема, свідчать й дані соціологічних опи-
тувань не тільки населення, але й працівників міліції, які про-
водить НДІ кадрового та соціально-психологічного забезпе-
чення діяльності правоохоронних органів у складі ХНУВС. 
Співробітники міліції висловлюють претензій до держави, зо-
крема, з боку стабільності кар‘єри, правової і матеріальної за-
хищеності. У межах проведеного опитування в системі МВС 
України респонденти в більшості скептично висловилися що-
до захищеності прав українців в цілому, але захищеність самих 
працівників ОВС, за думкою переважної їх більшості, ще гір-
ша. Респондентів попросили порівняти захищеність прав і ос-
новних свобод міліціонера та пересічного громадянина Украї-
ни. За думкою 78% опитаних, права міліціонера в Україні є 
менш захищеними. Тільки 2,4% – висловлюють протилежне 
судження. Власне тільки близько 2% від загалу відчувають пов-
ну захищеність і ще до 9% – частково. Відчуття служби "як на 
вулкані" справляє деморалізуючий ефект, виникає спокуса 
скористатися своїм становищем "тут і зараз", бо фінал профе-
сійної кар‘єри не простежується навіть у подумах. Чи не в цій 
невпевненості причина того, що близько 600 молодих фахівців 
(працюють менше 3-х років в системі МВС України) кожного 
року добровільно знімають з себе погони? І як підсумок: недо-
віру до держави, за даними опитування, висловили в більшій 
або меншій мірі близько 65% опитаних! [3]. 

Реальні реформи й зміни позиції української міліції сто-
совно держави й громадянського суспільства мають бути сис-
темними і включати цілу низку нестандартних заходів, бо мо-
ва іде про перебудову підвалин діяльності, а не про "косметич-
ний ремонт". І це виходить за межи формату нашого виступу. 
На завершення зупинимося на принципах відносин суб‘єктів 
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на вісі "держава – міліція – український соціум". Доречним, на 
наш погляд, у відносинах з державою є принцип інституційної 
єдності і персональної автономії. Цим ми підкреслюємо, що 
міліція за будь-яких обставин буде складовою державного ор-
ганізму, вона мусить сполучатися з іншими інституціями, пе-
редусім, системами судових органів, пенітенціарною систе-
мою, іншими силовими структурами тощо. З іншого боку, пот-
рібно знайти формулу, за якою інститут міліції користувався 
би певною автономією. Термін "персональна автономія" ми 
вживаємо у сенсі правової і матеріальної захищеності рядового 
й начальницького складу від непрофесійних, егоїстичних, ко-
рисливих і навіть злочинних втручань з боку представників 
держави, політичного керівництва. Професійна кар‘єра повин-
на мати ступінь захисту від політичних колізій, змін керівницт-
ва центральних органів влади або місцевого самоврядування. 
Якщо цього не відбудеться, українська міліція буде в ситуації 
перманентної кризи через вимивання професіоналів та підрив 
довіри з боку населення. 

Стосовно громадянського суспільства доречно утверджувати 
принцип персональної унії й інституційної автономії. Це означає 
актуалізацію старого й добре відомого гасла про нерозривну єд-
ність міліції і трудового народу. На сьогодні потрібно актуалізу-
вати старе гасло, використовуючи, зокрема, досвід роботи у гро-
мадах західних поліцій, власні напрацювання українських фа-
хівців [Див.: 4]. Але натомість інституційний статус міліції і пот-
реба у формалізації стосунків з клієнтами завжди залишиться 
чинним. Саме тут кумівство, що надто поширене в Україні, особ-
ливо у сільській місцевості, є недоречним, воно розмиває важливу 
межу, яка надає право міліції діяти за буквою закону і безособово, 
а не на власний розсуд і вибірково. 
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С первых дней независимости Украины продолжается 
перманентное реформирование ее правоохранительной сис-
темы в целом и органов внутренних дел в частности. Пробле-
мы реформирования милиции постоянно находятся в центре 
внимания украинских ученых [см.: 1; 2; 3 и др.]. При опреде-
лении основных направлений трансформации МВД Украины 
неизбежно обращение к зарубежному опыту, особенно к ана-
лизу функционирования полицейских структур тех госу-
дарств, которые представляются наиболее успешными в сфере 
поддержания общественного порядка. Одной из таких стран, 
чей опыт, по мнению авторов, может быть полезным для Ук-
раины, является Германия. 

В качестве органа правопорядка полиция играет важную 
роль в любом обществе. Со стороны государства в еѐ компе-
тенции находится, прежде всего, контроль преступности, раск-
рытие и предотвращение преступлений, а также уголовное 
преследование, в рамках которого ею проводится основная 
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следственная работа для прокуратуры и судебных органов. 
Она представляет собой "ворота, через которые в уголовно-
правовую систему проникают различные события (конфлик-
ты, случаи нанесения вреда и т.д.)" и потому для общества яв-
ляется основным носителем государственной монополии ле-
гитимного физического применения власти [4, S. 392]. 

При этом следует принять во внимание, что специализи-
рованной деятельностью непосредственного контроля пре-
ступности занимается относительно небольшая часть поли-
цейских. В частности, в Германии количество сотрудников ох-
ранной полиции значительно превышает число занятых в 
уголовной полиции. Также количество случаев, связанных с 
применением закона, в которых задействована полиция, по 
сравнению с остальным количеством полицейских акций, та-
ких, как находящиеся вне зоны действия уголовного права 
случаи разрешения конфликтных ситуаций либо иные виды 
служебной деятельности, остаѐтся относительно незначитель-
ным и, согласно E. Bittner [5, S. 45], составляет 25%-40%.  

Отношение к полиции и кругу еѐ полномочий со стороны 
населения Европы весьма изменилось в последнее время, 
однако нельзя не заметить существенные различия в данном 
вопросе, наблюдаемые в отдельно взятых государствах. Как 
правило, в развитых странах Запада отношение к ней более 
позитивное, нежели в постсоветских государствах, где, с одной 
стороны, в советские времена она неоднократно вовлекалась в 
сомнительные политические акции и мероприятия, а с дру-
гой, зачастую была и остается весьма коррумпированной, в 
основном, из-за низкого уровня оплаты труда. Примером тому 
до середины прошлого десятилетия являлась Грузия. В быв-
шей Германской Демократической Республике полицию часто 
приравнивали к органу государственной безопасности ("шта-
зи"), приписывая ей слежку и неправомерные преследования 
граждан. Такие факторы, как чувство отсутствия безопасности 
у населения и отношение к уголовным санкциям и необходи-
мости их применения, также повсеместно влияют на отноше-
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ние к полиции. После совершения каких-либо тяжких прес-
туплений, прежде всего, преступлений на сексуальной почве, 
после соответствующего освещения их средствами массовой 
информации, население ожидает строгих санкций по отно-
шению к преступнику. Их отсутствие приводит к критике в 
адрес полиции по той причине, что она либо недостаточно 
быстро задержала преступника, либо была недостаточно су-
рова к нему [см.: 6].  

В Украине работа милиции также является предметом 
серьезной критики, которая исходит как от представителей 
органов власти и управления, так и непосредственно от граж-
дан и общественных организаций. На общественное мнение 
помимо криминальной ситуации оказывает воздействие по-
вышение стандартов оценивания населением деятельности 
государственных структур после событий 2004 -2005 годов, по-
высивших уровень демократизации и свободы слова [см.: 7]. 

В целом работа полиции занимает важное место внутри 
криминологии, как социально-научного исследования, в связи 
с еѐ значимостью по отношению к преступности [4, 8]. В меж-
дународном сравнении, в Германии значимость и вес эмпири-
ческих исследований полиции с позиции криминологии, в 
противовес другим странам, не соответствует ситуации. Так, 
можно выявить заметные различия в вопросе объѐмов и ка-
чества полицейских исследований, проводимых в Германии и 
в англосаксонских странах.  

В Украине эмпирические исследования различных аспек-
тов работы милиции, в основном, осуществляются силами на-
учных подразделений ведомственных университетов МВД, 
прежде всего – Харьковского и Луганского [см.: 9, 7]. Однако 
отсутствие стабильного финансирования таких исследований 
является причиной их эпизодичности. 

В англоязычных странах на фоне признания обществен-
но-политической значимости полиции с 1960-х гг. проводи-
лись масштабные, имеющие междисциплинарную направ-
ленность исследования полиции [см.: 10; 11; 12], которые при-
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вели к созданию поля для исследований с весьма значимыми 
результатами. В 1989 году появился специализированный жур-
нал "Полицейская деятельность и общество" ("Policing and So-
ciety"), исследуются и публикуются даже те вопросы, которые 
связаны с самокритикой полиции.  

Согласно H.J. Schneider [13, S. 894], в западных странах 
наука о полиции в последние десятилетия стала важной сос-
тавляющей криминологии [14]. В связи с современными вызо-
вами эпохи полиция находится на переломном этапе. "Еѐ за-
дачи в современном обществе усложнились. Ей предъявляют 
всѐ большие требования" [13, S. 895].  

Тем более важной представляется необходимость научно-
го сопровождения и поддержки деятельности полиции. "Она 
должна знать, что она делает и какими будут результаты этих 
действий" [15]. Согласно H.J. Schneider [13, S. 895], последние 
40 лет полицейская наука достаточно успешно развивалась в 
США [16], Канаде, Великобритании [17], чуть менее заметны-
ми были еѐ результаты в Нидерландах, Австралии [18] и Юж-
ной Африке. В Германии же данная отрасль науки по сравне-
нию с еѐ международным статусом заметно отстаѐт.  

Как отмечает критически настроенный W. Lehne [4, S. 92], 
в ФРГ криминологические исследования полиции отставали 
от англосаксонских стран. Основной причиной этой ситуации 
он считает доминирование юристов в криминологии, из-за 
чего не только в Германии, но и в большей части государств 
континентальной Европы заметен недостаток социологиче-
ских теоретических обоснований и исследований, в том числе 
и эмпирической направленности.  

Криминологические исследования полиции, по мнению 
W. Lehre [4], проводились "преимущественно с учѐтом не от-
ражающих действительность социально – теоретических и 
технократических перспектив, которые не привлекали внима-
ние полиции, либо были посвящены исключительно вопросам 
эффективности полицейской деятельности". Наконец, неболь-
шая группа критически настроенных криминологов все же 
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провела достаточно современное исследование, которое явля-
лось, по сути, критикой государственного правоохранитель-
ного органа. Публикация его результатов привела к росту не-
доверия к полиции и с политической точки зрения была не 
совсем желательной. Кроме того, независимое эмпирическое 
исследование сталкивалось с большими внешними препятст-
виями: разрешения на проведение отдельных этапов оформ-
лялись весьма сложно, программы неоднократно отклонялись 
и т.п.  

Одним из первых значимых эмпирических исследований 
полиции в Германии можно считать исследование, проведен-
ное сторонниками критической криминологии J. Feest и 
E. Blankenburg [19; см. также: 20; 21]. Применяя метод вклю-
ченного наблюдения, авторы исследовали повседневную дея-
тельность служащих полиции. Существенным результатом на 
тот момент стало выявление того факта, что сотрудники по-
лиции в повседневной работе имели неограниченные воз-
можности для принятия решений [см. также: 22]. Определение 
ситуации осуществлялось на основе механизмов отбора. Власть 
полиции по определению ситуации оказалась значительной. 
Несмотря на предписания действующего в Германии прин-
ципа законности, в соответствии с которым каждое противо-
правное деяние должно регистрироваться и преследоваться, 
на практике осуществляется селекция и не все преступления 
преследуются с равной интенсивностью – вывод, по сути, не 
совсем уж неожиданный. В Украине на проблему выборочной 
реализации милицией полномочий по собственному разуме-
нию, без необходимости согласования в экстремальных усло-
виях обращал внимание О. Мартыненко [23, С. 91]. 

J. Feest и E. Blankenburg [19, S. 20] рассматривают эту дис-

креционную власть полиции как наиболее важную и богатую 

последствиями. J. Kürzinger [24, S. 132] сомневается в этом, с 

учетом того, что E. Blankenburg и др. [25, S. 120] пришли к вы-

воду, что в лучшем случае только 4-7% "классических" пре-

ступных деяний "раскрываются" непосредственно полицией. 
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Для всего объема официально регистрируемых преступлений 

эта полицейская селективность имеет "практически незначи-

тельные масштабы" [25, S. 132]. Если же обратиться ко всему 

массиву преступлений, включая и нераскрытые, латентные 

преступления, то дискреционная власть полиции оказывается 

ещѐ меньшей. На сегодняшний день можно исходить из того, 

что полиция раскрывает и регистрирует только около 10% 

преступлений, нераскрытыми остаются как минимум 90% всех 

преступлений [см.: 26; 24, S. 180]. J. Kürzinger [24, S. 181] также 

делает акцент на то, что на основании имеющихся в наличии 

фактов можно предположить, что "полиция фактически имеет 

представление лишь о десятой части латентных преступле-

ний". Даже в случае с особо тяжкими преступлениями, таки-

ми, как убийства, следует исходить из наличия весьма значи-

тельной 50%-й латентности [см.: 27; 28]. Если мы говорим о 

преступности, и подразумеваем официально регистрируемые 

полицией противоправные деяния, то в этом случае мы имеем 

дело с весьма незначительной частью общей преступности, в 

частности, с той, которую зачастую обозначают понятием 

"уличная преступность", и меньше – с преступностью "власть 

имущих".  

Интересно отметить, что такая же 10%-ная регистрация от 

общего количества реально совершаемых преступлений, за-

фиксирована и в российских [29, С. 58], и в украинских [30, 

С. 18-19] эмпирических исследованиях.  

В своѐм собственном исследовании, которое проводилось 

методом наблюдения в полицейском участке, J. Kürzinger [22] 

пытался изучить проявления селективности у полицейских в 

процессе оформления заявлений о преступлениях. Вполне 

справедливо он отмечает, что в Германии реагирование поли-

ции на сообщения о преступлениях недостаточно исследова-

но. Данные, касающиеся этой деятельности полиции, пред-

ставлены в отдельном репрезентативном исследовании W. Ste-

ffen [31].  
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Как установил J. Kürzinger [24, S. 133], приѐм сообщения о 
совершѐнном преступлении и его официальная регистрация 
зависит, в частности, от характера преступления. В то время 
как при совершении преступлений против собственности 
официально фиксируются почти все (97%) заявления, то "в 
большинстве случаев (70%), связанных с преступлениями про-
тив личности, полиция отказывалась принимать заявления". 
При этом следует принять во внимание, что заявленные прес-
тупления против личности не являлись особо тяжкими. "Тем 
не менее, имеет место занижение стоимости имущества, кото-
рое по причине незначительного материального ущерба не-
возможно разыскать. Полицейские не склонны к избыточной 
криминализации… Преуменьшение действительного поло-
жения вещей полицией отчѐтливо прослеживалось и искажало 
образ полиции как осуществляющего строгое преследование 
института власти. Как только у полицейского появлялась воз-
можность представить происходящее как приватное дело, он 
спешил ею воспользоваться. Иногда это заходит так далеко, 
что даже подлежащие уголовному наказанию деяния в этой 
сфере были охарактеризованы как частные дела". Вероятно, 
данное обстоятельство связано с общей рабочей нагрузкой 
полиции и ведѐт к тому, что отдельные служащие рады каж-
дому случаю, от которого они могут "отделаться".  

Автор обобщает результаты своего наблюдения следую-
щим образом [22, S. 244; 24, S. 134]:  

"- Полиция при принятии заявления отнюдь не слепо сле-
дует принципу законности (как это принято считать в отно-
шении Германии) и вытекающим из него предписаниям уго-
ловно-процессуального характера.  

- Полиция протоколирует и рассматривает не все обра-
щения, связанные с противоправными деяниями.  

- Полиция расследует, прежде всего, преступления против 
собственности, в то время как другие преступления, преиму-
щественно против личности, преследуются недостаточно ин-
тенсивно.  
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- В ситуациях, связанных с правонарушениями приватно-
го характера, полиция занимается преследованием не так ин-
тенсивно, как в случаях, связанных с должностными преступ-
лениями".  

Практикуемая полицией селективность при регистрации 
заявлений в конечном итоге способствует снижению уровня 
регистрируемой преступности и ведѐт к фактической декри-
минализации. Большая интенсивность регистрации преступ-
лений против собственности в Германии можно связать с ор-
ганизацией страхования, согласно которой возмещение ущер-
ба возможно лишь в том случае, если преступление было офи-
циально зарегистрировано полицией. Это приводит к тому, 
что обратившееся с заявлением лицо, как правило, настаивает 
на официальной регистрации для последующей компенсации 
ущерба.  

Изменение порядка регистрации в полиции может повли-
ять на уровень официально регистрируемой преступности. 
Поскольку процедура регистрации иногда подвергается изме-
нениям в связи с восприимчивостью населения по отношению 
к отдельным преступлениям, в частности, на фоне предостав-
ления СМИ информации об отдельных резонансных случаях 
(например, педофилии), следует с особой осторожностью ин-
терпретировать тенденции преступности. Это касается и меж-
дународных сравнений уровня преступности, произведенных 
на основании полицейской уголовной статистики, т.к. процесс 
регистрации в разных странах может отличаться. Так, H. Kury 
и J. Wittrup [32; 33] выявили при сравнении официально ре-
гистрируемого уровня преступности в Грузии и Дании значи-
тельные отличия, которые очевидно можно объяснить разли-
чиями в процедуре регистрации полицией и, прежде всего, 
разницей в процедуре приѐма заявлений со стороны населе-
ния. Достоверность аналогичных международных сравнений 
преступности в связи с этим можно подвергнуть сомнению. 
Исследования в области латентной преступности, которые с 
1989 года регулярно проводятся Международным центром по 
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исследованию преступности и виктимизации (ICVS), могут 
оказать помощь в разрешении данной проблемы, как более 
репрезентативные.  

Будут ли сотрудники полиции активными и какой будет 
интенсивность уголовного преследования, зависит от многих 
факторов, в том числе и от поведения граждан, а также от 
предписываемого противоположной стороне права на подачу 
жалобы. Вероятность вмешательства служащего полиции сни-
жается в зависимости от ощущаемого потенциального права 
на оформление жалобы со стороны, например, подозреваемо-
го. Чем более сильным кажется визави, тем выше вероятность 
"благоприятного" разрешения ситуации [34, S. 5]. Данное 
"право определения ситуации" согласно W. Lehne [4, S. 393], 
находится "в ярко выраженном контрасте с образом полиции, 
которая является исключительно исполнительным органом 
законодательной власти, и подчѐркивает значение анализа 
структур полицейской организации и полиции в качестве об-
разца для подражания". Высокий уровень селективности был 
выявлен как при появлении подозрений, так и во время рас-
следований.  

M. Brusten [35] в ходе своего исследования произвѐл опрос 
служащих полиции и пришѐл к выводу, что представители 
низших слоев населения чрезмерно представлены в полицей-
ской уголовной статистике. Причину этого он видит в поли-
цейской избирательности. Он критически отмечает, что из-за 
селективного поведения полиция навлекает на себя подозре-
ния в том, что она усиливает притязаниях на власть со сторо-
ны господствующего класса. Подобное отношение со стороны 
полиции он обнаруживает, прежде всего, в коммуникациях с 
представителями низших слоѐв – результат, подтверждаемый 
и другими международными исследованиями [см.: 36]. Такая 
же ситуация зафиксирована и в исследованиях, проведенных в 
городе Луганске (Украина) [См.: 7, С. 19].  

Одной из задач исследований полиции в 1970-х годах в 

Германии являлось содействие большей демократизации этой 
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важной государственной организации, а также придание проз-

рачности еѐ действиям в глазах общественности [21]. Публи-

кация результатов критических исследований повысили уро-

вень негативизма населения по отношению к полиции, что 

повлияло на возможности реализации дальнейших исследова-

тельских проектов. Как правило, полицейским начальством 

они отклонялись. Эта проблема в Германии до сегодняшнего 

дня мешает осуществлению эмпирических исследований. 

Именно по политическим мотивам полицию как главный го-

сударственный институт борьбы с преступностью не хотели 

подвергать критике из-за результатов исследований. Это при-

вело к тому, что уже в конце 1970-х годов сократились масшта-

бы исследований полиции.  

Вместо исследований полиции больше внимания уде-

лялось исследованиям для полиции [21]. Все чаще в поли-

цейских структурах самостоятельно создавались исследова-

тельские группы (например, при федеральном управлении 

уголовной полиции в Висбадене, при Академии по подго-

товке полицейских руководящих кадров в Хилтрупе и при 

отдельных земельных управлениях уголовной полиции, к 

примеру, в Баварии). Здесь исследования находились под 

контролем, а нежелательные результаты не подлежали пуб-

ликации. Результаты исследований оказывали влияние на 

постепенные изменения: на службу начали повсеместно 

принимать женщин, производились инвестиции в образо-

вание полицейских, создавались спецподразделения, пред-

назначенные, например, для разрешения случаев, связан-

ных с применением домашнего насилия, и позже – в сфере 

коммунального предупреждения преступности. Полиция, и, 

прежде всего крупные еѐ подразделения, становилась всѐ 

более узкоспециализированной, ориентированной на раз-

решение специальных проблем. Усиление в связи с откры-

тием границ в рамках Евросоюза сотрудничества выдвигало 

к полиции новые требования.  
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В 80-е годы прошлого века, по мнению таких ученых, как 
Funk и Albrecht [37], на первый план выдвинулись следующие 
вопросы [21]: 

- количественные показатели и причины преступности;  
- отношения между полицией и жертвами преступлений;  
- анализ наиболее значимых сфер преступности; 
- анализ отдельных характеристик преступлений и пре-

ступников.  
Существующие ограничения, и, прежде всего, блокирова-

ние независимых от полиции криминологических исследова-
ний, которое наблюдается и в настоящее время, привели к не-
достатку знаний о многих направлениях работы полиции. В 
частности, касающихся роли полиции в повседневной жизни, 
взаимоотношений между полицией и гражданами, то есть де-
фициту знаний о тех сферах, которые имеют значение в связи 
с реализацией концепции коммунальной превенции преступ-
ности. И сегодня в Германии, как уже было упомянуто, полу-
чение разрешения как на проведение исследование в поли-
ции, так и на изучение отношения к ней, является трудноосу-
ществимой задачей. При этом следует отметить, что это касается 
не только полиции, но и других государственных админист-
ративных органов, например, исполнительных служб.  

Как считает H.J. Schneider [13, S. 901], исследования немец-
кой полиции за прошедшие десятилетия не стали органичной 
частью международных проектов. "Напротив, за указанный 
период сформировалось напряженное, дистанцированное от-
ношение [38] науки к полиции и полиции к науке. Полиция и 
наука скорее скептически противостоят друг другу".  

H.J. Schneider [13, S. 901] критикует ранние полицейские 
исследования в Германии за чрезмерную социологизацию, 
преобладание качественных и "понимающих" методологий, за 
недостаточную эмпирическую базу, слабую методику и сом-
нительную практическую пользу. "В то время, как на протя-
жении последних четырѐх лет в Северной Америке и Велико-
британии осуществлялось имеющее хорошую финансовую 
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поддержку и в достаточном объѐме укомплектованное кадра-
ми исследование полиции [39; 40], немецким теоретическим и 
эмпирическим исследованиям не удалось достичь содержа-
тельности методического подхода и тематического разнообра-
зия, которые отличают англо-американские исследования" [13, 
S. 901]. Разумеется, в Германии проводились отдельные дейст-
вительно хорошие и имеющие практическую значимость ис-
следования [см.: 41; 42]. Наряду с уже упоминавшимися проек-
тами можно назвать исследования, посвященные ксенофобии 
у полицейских [43; 44; 45; 46], насилию против полицейских 
[47; 48] и роли "тайной полиции" для национал-социализма 
[49].  

В 1990-е гг. количество публикаций результатов, получен-
ных ориентированными на полицию исследовательскими 
группами, увеличилось. По примеру англосаксонских стран, 
больше внимания стали уделять вопросам коммунального 
предупреждения преступности, т.е. программам деятельность 
полиции в рамках коммуны. С учетом международных иссле-
дований начали предпринимать постепенные попытки к осу-
ществлению изменений внутри самой полиции [см.: 34, S. 14]. 
В число новых исследовательских тем на фоне происходящих 
в обществе перемен вошли такие темы, как розыскная дея-
тельность полиции, методы урегулирования конфликтов, 
враждебное отношение к иностранцам. Методы исследований 
стали более разнообразными, но, тем не менее, в целом иссле-
дования полиции явно отстают от других криминологических 
исследований. Хотя отношение к исследованиям полиции ста-
новится более лояльным, по-прежнему имеет место очевид-
ный отбор в процессе утверждения проектов. Всѐ увеличи-
вающееся количество конференций, съездов и семинаров, в 
том числе и по вопросам "эмпирических исследований поли-
ции", указывает на постоянно растущую готовность к прове-
дению дискуссии внутри полиции, которая признаѐт, что воз-
никающие проблемы невозможно разрешить без связи с нау-
кой [см.: 50; 34].  
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В современном обществе вырисовывается картина поли-

ции, в которой как уголовно-правовая обработка событий, так 

и реагирование на преступления являются способами реали-

зации задач по обеспечению и воспроизводству общественно-

го порядка. Воспроизводство этого исторически, специфиче-

ски и структурно определенного порядка, является постоян-

ной стратегической целью для различных видов полицейской 

деятельности [4, S. 396]. И совершенствование полицейской 

деятельности в современном мире невозможно без повышения 

качества ее научного обеспечения. Как справедливо отмечает 

W. Lehne [4, S. 399], важнейшая задача исследований, посвя-

щенного полиции, состоит в том, чтобы не терять из виду не-

разрывно связанных с институтом полиции основных задач, и 

одновременно с этим воздать должное многообразию посто-

янно изменяющихся форм и аспектов повседневной деятель-

ности полиции. Еще более важной представляется реализация 

этой задачи в контексте реформирования украинской мили-

ции.  
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Постановка проблемы. 

Стратегией национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 12 мая 2009 г., одним из источников угроз нацио-

нальной безопасности признана деятельность транснацио-

нальных преступных группировок и организаций, связанная с 

незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров. 

Современная наркоситуация в России характеризуется 

расширением масштабов незаконного оборота и немедицин-

ского потребления высококонцентрированных наркотиков, 

таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, 

а также лекарственных препаратов, обладающих психотроп-

ным воздействием, их влиянием на распространение ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную 
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угрозу безопасности государства, экономике страны и здо-

ровью нации.  

Анализ различных статистических данных о наркотиза-

ции населения и наркопреступности в России действительно 

говорят о крайне тревожных тенденциях. 

 
1. Рост числа потребителей наркотиков в России. Сразу 

замечу, что реальной картины наркоситуации в стране не 

знает никто. Все приводимые ниже цифры носят приблизи-

тельный характер. В Всемирном докладе о наркотиках за 

этот год, опубликованном на сайте ООН открыто признается 

о неопределенности в расчетных данных и вместо однознач-

ных цифр приводятся их диапазоны. А антинаркотическая 

политика должна быть основана на фактах, и для этого точ-

ные данные имеют принципиальное значение. 

Поэтому цифры, которые приводятся, здесь, собраны из 

различных источников, научной литературы, официальных 

сайтов Госнаркоконтроля, ООН, МВД, ФСБ, выступлений по-

литических и государственных деятелей  

Так, если количество только учтенных органами здравоох-

ранения потребителей наркотиков в России в 2000 году дости-

гало 375 тыс. человек, то на конец 2009 года официально заре-

гистрировано около 550 тысяч потребителей наркотиков. 

 Наркозависимыми являются, по разным данным, около 

2-2,5 миллионов россиян, что составляет почти 2% населе-
ния. 

По данным ВОЗ, если доля наркоманов в структуре насе-

ления составляет от 7 процентов и более, то в этой стране про-

исходят необратимые процессы дегенерации населения, раз-

ложения всех социальных структур. Наркокультура начинает 

воспроизводиться в ее собственных рамках. По расчетам спе-

циалистов, количество наркоманов в России перешло 7 про-

центный порог и составляет от 10 до 18 миллионов человек. 

Причѐм две трети из них – молодѐжь до 30 лет [1].  
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Ежегодно почти 75 тысяч человек впервые пробуют нар-

котики. А ежедневно более 250 россиян становятся наркозави-

симыми. 

Кроме того специализированными наркологическими 

учреждениями зарегистрировано почти 138 тысяч детей и 

подростков, страдающих наркологическими расстройствами.  

Показателем роста наркотизации общества является и 

увеличение доли женщин – потребителей наркотиков. Их до-

ля колеблется от 12 до 30 процентов (в конце 1980-х годов этот 

показатель колебался от 2 до 7 процентов). Резко увеличилось 

число женщин, которым впервые поставлен диагноз "нарко-

мания". Наркомания распространена в большей степени сре-

ди молодых женщин до тридцати лет.  

По доле населения, вовлеченного в злоупотребление 

опиатами, Россия опережает страны Евросоюза в среднем в 

5-8 раз, а такую отдельно взятую страну как Германия – в 

20 раз. 

Более или менее наглядность реального положения дел с 

наркотизацией населения обеспечивается официальной ста-

тистикой выявленных противоправных действий с наркоти-

ками.  

В России, по данным статистики МВД России, в 2009 го-

ду выявлено 238,5 тыс. преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков, что на 2,5% больше, чем в 2008 го-

ду.  

По сравнению с 2008 годом на 1,6% возросло число престу-

плений, совершенных с целью сбыта наркотических средств. 

И это при том, что за 2009 год произошло резкое падение 

объемов перехватываемых в России наркотиков, о чем скажу 

ниже. 

При этом, как замечает В.Иванов, рост героинового давле-

ния на Россию продолжается. Особенно это касается Северо-

Кавказского региона, куда объем поставок наркотиков в 2009 го-

ду возрос в 8 раз. 
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2. Рост числа потребителей порождает, по меньшей ме-
ре, пропорциональный рост предложения, соответственно, 
растет оборот наркотиков. 

Хотя во Всемирном докладе ООН по наркотикам и отме-
чается, что потребление и производство наркотиков не вырос-
ли в 2009 году, однако и это слабое утешение, тем более, если 
учесть, что производство наркотика группы амфетаминов и 
"экстази" практически не возможно проконтролировать т.к. 
для его производства не требуется больших мощностей. То 
есть, если не наблюдается динамика производства и потребле-
ния растительного наркотика, то, возможно, что причиной 
тому рост потребления различной химии.  

- производство наркотика в мире. 
Для России особую опасность представляет афганский 

наркотик, где за последние 9 лет в условиях присутствия меж-
дународных сил в Афганистане производство наркотиков 
увеличился уже в 40 раз. 

- Потенциал производства опия в Афганистане оценивал-
ся на уровне 7700 метрических тонн (МТ) (6330-9308 мт), или 
94 % от всего мирового производства опиатов; 

Напомню, что по подсчетам ООН, в последний год правле-
ния талибов Афганистан поставил на мировой рынок 185 тонн 
опиума. А за 10 месяцев правления Х. Карзая в 2004 году, при-
веденного к власти американцами, было уже произведено 
2500 тонн этого наркотика.  

Есть все основания подозревать, что это целенаправленная 
политика оккупантов, и производство наркотиков в Афганис-
тане осуществляется под контролем государственных струк-
тур. Косвенным свидетельством тому являются следующие 
обстоятельства:  

а) ООН во многом устранилась от реализации программ в 
этой сфере, передав эти задачи в ведение НАТО, а НАТО, в 
свою очередь, передало ответственность за борьбу с нарко-
производством в Афганистане на национальный и даже про-
винциальный уровень этой страны;  
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в) по данным различных источников, наркокартели Аф-

ганистана контролируются родным братом Президента Х. Кар-

зая. 

б) внутри России снижается количество изъятий наркоти-

ков и случаев привлечения к ответственности виновных (воз-

никают подозрения в участии в распространении наркотиков 

спецслужб стран НАТО. Осуществить транспортировку такого 

количества наркотиков возможно, разве что, используя разб-

росанные по всему миру военные базы США. Полагаю, что 

причиной того, что Северный Кавказ стал основным потреби-

телем афганского наркотика напрямую связан с присутствием 

США в Грузии);  

За то, что производство и распространение наркотиков 

производится под контролем государственных структур, го-

ворит и тот факт, что за 2009 год произошло резкое падение 

объемов перехватываемых в России наркотиков. В. Иванов при-

водит такие данные:  

- героина с 5 тонн в 2008 году до 593 кг. в 2009 г.,  

- гашиша с 230 тонн в 2008 г. – до 53 тонн в 2009 г.  

Одновременно в 13 раз уменьшилось количество арестов 

наркодилеров, а число ликвидированных нарколабораторий 

за три года сократилось в 10 раз. 

Такое резкое снижение показателей борьбы с наркотра-

фиком в России за 2010 год говорит о том, поставки наркоти-

ков и их распространение осуществляется с использованием 

каналов спецслужб, и что наши спецслужбы не всегда в сос-

тоянии противостоять иностранным, в частности американ-

ским. Только этим можно объяснить и то положение, что поч-

ти 90 % наркозависимых России потребляют опиаты афган-

ского происхождения, и что именно Россия стала основным 

потребителем афганского героина. Последнее, между прочим, 

можно рассматривать как диверсионную деятельность США в 

отношении России, что требует адекватной реакции с нашей 

стороны. 
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Наркобизнес — явление, прежде всего, экономическое, сос-

тавная часть преступности глобальной экономики. Преступ-

ная торговля наркотиками относится к числу преодолимых 

явлений. Еѐ надо сделать невыгодной [2, с. 23-24]. А пока на-

ращивание масштабов производства афганского наркотика 

выгодно странам НАТО, действенной антинаркотической по-

литики ожидать не приходится.  

 
3. Взаимосвязь наркомании с другими преступлениями. 

Большинство потребителей наркотиков в той или иной 

форме совершают противоправные действия не только в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков.  

- Каждый наркоман, по оценочным данным, "заражает" 

6-10 человек. 

- Ежедневно наркоман на удовлетворение наркотического 

голода тратит не менее 500 рублей, а в месяц не менее 15 тыс. 

рублей;  

И это помимо того, что ему нужны деньги на пропитание, 

одежду, проезд и проч. Зарабатывать такие деньги в России 

нелегко человеку, ведущему здоровый образ жизни, и уж вовсе 

нереально зарабатывать такие деньги наркоману. 

Из этого следует, что деньги на наркотики добываются 

преступным путем, в основном путем совершения краж, гра-

бежей и разбоев. Об этом говорит сопоставление статистичес-

ких данных о количестве лиц, совершивших корыстные прес-

тупления (50%), и лиц, на момент совершения преступления 

не имевших постоянного источника дохода (60,8%). 

- Около 20% водителей, задержанных в состоянии опьяне-

ния в Московской и Свердловской областях, управляли транс-

портным средством в состоянии наркотического опьянения; 

- 60% ВИЧ-инфицированных заразились через инъекцион-

ное употребление наркотиков; 

- В 2009 году вследствие потребления наркотика погибло 

92 тыс. человек. 
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Вот на этом фоне была разработана Госнаркоконтролем 
Проект Стратегии государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации. Эта стратегия была утверж-
дена Президентом Российской Федерации 9 июня 2010 года. 

Во введении Стратегии обосновывая необходимость его 
принятия отмечается, что появляются новые виды наркотиков, 
усилились негативные тенденции, такие как устойчивое сок-
ращение численности населения России, в том числе умень-
шение численности молодого трудоспособного населения 
вследствие расширения масштабов незаконного распростра-
нения наркотиков, ростом ВИЧ-инфекции, гепатитов и дру-
гих опасных заболеваний.  

Генеральной целью Стратегии является существенное 
сокращение незаконного распространения и немедицинского 
потребления наркотиков, масштабов последствий их незакон-
ного оборота для безопасности и здоровья личности, общества 
и государства. 

Решения и меры, принимаемые органами государствен-
ной власти в области борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков и их прекурсоров, основываются на ряде принципов, в 
числе которых принцип недопустимости применения замес-

тительных методов лечения больных наркоманией с приме-
нением наркотических средств и психотропных веществ, вне-
сенных в списки I и II Перечня, а равно легализации потреб-

ления отдельных наркотиков в немедицинских целях. 
Весьма значимым мне кажется решение Президента лич-

но осуществлять Руководство антинаркотической деятельно-
стью. 

Широтой охвата характеризуются Объекты антинаркоти-
ческой деятельности являются: 

- население страны, в первую очередь дети, подростки, 
молодежь и их семьи, особенно входящие в группы риска вов-
лечения в незаконный оборот наркотиков и их прекурсоров, а 
также лица, потребляющие наркотики в немедицинских це-
лях, и их семьи; больные наркоманией, нуждающиеся в лече-
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нии и реабилитации, и их семьи; работники отдельных видов 
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 
источниками повышенной опасности; 

б) организации и учреждения, участвующие в легальном 
обороте наркотиков и их прекурсоров; 

в) организованные преступные группы и сообщества, 
участвующие в незаконном обороте наркотиков и их прекур-
соров. 

Стратегия предполагает: 
- создание Государственной системы мониторинга нарко-

ситуации в России; 
Считаю это очень важным, поскольку мы точно не знаем, с 

чем и с кем мы имеем дело, какова реальная картина нарко-
мании в России; 

- совершенствование системы мер по сокращению пред-
ложения наркотиков (организационные, правоохранительные, 
совершенствование нормативной правовой базы); 

- совершенствование системы мер по сокращению спроса 
на наркотики (Государственная система профилактики неме-
дицинского потребления наркотиков, Наркологическая меди-
цинская помощь, Реабилитация больных наркоманией); 

- основные направления развития международного сот-
рудничества; 

- организационно-правовое и ресурсное обеспечение анти-
наркотической деятельности и механизм контроля за реали-
зацией Стратегии. 

Полагаю, и Стратегия это учитывает, что самым серьез-
ным образом на наркотизацию населения России оказывает 
отсутствие какой-либо системы-самосанация общества от 
лиц, зараженных недугом наркотизма. 

Такой механизм самоочищения общества должен быть соз-
дан еще и потому, что не только наркоманы представляют 
опасность для общества.  

Следует иметь в виду, что и места лишения свободы пред-
ставляют исключительную опасность как для самих осужден-
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ных и сотрудников УИС, так и для населения России в целом. 
Достаточно сказать, что в учреждениях УИС (на всех режи-
мах), по данным на 1 июля 2003 г., содержались 405 тыс. чело-
век, из которых каждый второй страдал различными заболе-
ваниями: психическими расстройствами – 236 тыс. человек; 
активной формой туберкулеза – более 77 тыс. человек; нарко-
манией – 102 тыс. человек. А 37 тыс. человек, то есть 5% от всех 
находящихся в учреждениях УИС лиц, были инфицированы 
ВИЧ [3, с. 3]. 

А медицинское обслуживание осужденных и подследст-
венных обеспечивают 133 больницы различного профиля, а 
также медицинские части или здравпункты в каждом учреж-
дении, 59 лечебных исправительных учреждений для больных 
туберкулезом, 9 лечебных исправительных учреждений для 
больных наркоманией. 

За прошедшие семь лет ситуация в лучшую сторону не 
изменилась. Значит наши места лишения свободы не только 
превращают "плохих ребят в негодяев" (Я.И.Гилинский), но и 
являются местами, где происходит взращивание социально 
опасных элементов – распространителей различных заболева-
ний. Это обстоятельство в предлагаемых мерах профилактики 
у нас вообще не учитывается. Более того, уголовная политика 
России последних лет идет в противоположном направлении. 
Мало того, что ликвидировали ЛТП и запретили принуди-
тельное лечение от алкоголизма и наркомании несовершив-
ших преступления лиц, государство фактически посчитало 
состояние хронического алкоголика или наркомана неопас-
ным как для самого больного, так и для окружающих. До не-
давнего времени еще сохранялась возможность принудитель-
ного лечения этой категории лиц, совершивших преступления 
и признанных судом нуждающимися в лечении (ст. ст. 97 – 99 УК 
РФ), что позволяло хоть какой-то части помочь в излечении. 
Однако внесение законом от 8.12.2003 года поправок в ст.97 и 
99 УК РФ, а также в ст. 18 УИК РФ лишило лиц, нуждающихся 
в лечении, и этой возможности. Теперь алкоголизм и нарко-
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мания, стали сугубо личной проблемой самого человека, стра-
дающего этими недугами, и его родственников, а отчасти и 
соседей, которые вынуждены постоянно терпеть рядом с со-
бой этих социальных девиантов. Будем надеяться, что приня-

тие антинаркотической Стратегии изменить эту ситуацию.  
 
Предлагаемые меры противодействия. 

В научной литературе есть различные суждения о том, как 
должно поступить общество в условиях нарастания угрозы 
массовой наркотизации населения. Ученые высказывают про-
тивоположные мнения. Одни считают, что нужно легализовать 
"легкий наркотик", по примеру Голландии (Я.И. Гилинский), 
другие обосновывают необходимость радикальных мер в отно-
шении как самих наркоманов, так и наркодельцов (таких боль-
шинство). В частности, предлагается карать смертной казнью, 
как это делается в Китае.  

Полагаю, что ни первый, ни второй вариант для совре-
менной России не подходит по ряду причин. 

Во-первых, давно замечено, что с явлением, ставшим мас-
совым, бороться только карательными мерами бессмысленно. 
Тогда действительно усматривается смысл в легализации пот-
ребления наркотиков. Вероятнее всего к этому мы все равно 
придем лет через 10-20. Об этом говорит, в частности, то, что 
наше общество значительно терпимее (и это отмечается в 

Стратегии), чем десять лет назад, стало относиться к наркома-
нам. Еще 20 лет назад наше общество вело непримиримую бо-
рьбу с алкоголизмом, но теперь мы с юмором вспоминаем то 
время. Возможно, что через десятилетие у нас будет такое же 
отношение и к наркоманам. Но сейчас этого делать нельзя, 
общество должно "созреть" экономически, нравственно, куль-
турно для такого решения, как легализация наркотиков.  

Д.А. Шестаков справедливо отмечает, что: "легализация 
торговли накросодержащими средствами это — возможно, 
эффективный инструмент по выбиванию одного из финансо-
вых рычагов в механизме воспроизводства преступности гло-
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бальной экономики. Но надо отнестись к нему с чрезвычай-
ной осторожностью. … Опыт стран, в которых употребление 
наркотиков в той или иной мере было легализовано (Нидер-
ланды, Швейцария, Бельгия, Германия…), не в полной мере 
соблюдено требование государственной монополизации тор-
говли наркотиками и осуществление потребления наркотиков 
под строгим медицинским контролем.…". Едва ли возможен 
переход на строго регламентированную государственную тор-
говлю наркотическими средствами в отдельно взятой стране. 
Для этого требуется международное сотрудничество…" [2, 
с. 23-24].  

Легализация "легких" наркотиков в современный период 

России будет благом для самих наркоманов и, возможно, для 
государства (вероятнее всего оно будет держать монополию на 

поставку наркотиков), но может обернуться бедой для значи-
тельной части населения страны. Как бы там ни было, сегодня 

наркоманы еще стыдятся своей привычки (страсти, болезни). 
А их легализация снимет с них и эту последнюю преграду – 
внутреннего "тормоза", и тогда их поведение вовсе будет не 

прогнозируемо. Предположим, что наркоманы всей страны 
объединятся, создадут свою политическую партию и захотят 

побороться за власть в стране. При таком развитии событий, 
возможно, что они могут установить ответственность за отказ 
употреблять наркотик, как в свое время Петр Первый застав-

лял курить табак под страхом наказания; 
Во-вторых, то, что может себе позволить Китай со своим 

1,3 миллиардным населением, не может позволить себе Россия 
с населением в десять раз меньшим, чем в Китае, упорно спол-

зающая в демографическую яму. В этих условиях жизнь чело-
века, в том числе и жизнь наркомана, преступника, должна 
цениться очень высоко; 

В-третьих, китайский метод может "сработать" лишь тог-
да, когда есть ясные представления о наркоситуации в стране, 

когда случаи, при которых следует карать смертью единицы в 
год, а не сотни и тысячи как в России.  
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Например, даже если ввести в России смертную казнь и 
приговаривать к ней только иностранных граждан – нарко-
дельцов (я знаю, что это в принципе невозможно, хотя Китай 
использует этот инструмент), то, по данным за 2009 год, это 
внушительная цифра: только органами наркоконтроля было 
задержано более 1,2 тысячи таких лиц, что на 28 процентов 
больше, чем за 2008 год [4].  

Можно привести и другие аргументы, но полагаю, доста-
точно и сказанного, чтобы показать необходимость поиска 
третьего пути решения этой проблемы. 

Ну и традиционный для России вопрос: "Что делать?"  

Совершенно очевидно, что за признанием несовершенст-
ва общественного устройства должно следовать создание на-
дежной государственной системы по самосанации общества 
путем принятия специфических мер в отношении лиц (и не 
только наркоманов), от которых следует ожидать ненорматив-
ного поведения (алкоголики, проститутки, лица, страдающие 
психическими заболеваниями, венерическими и прочими за-
разными болезнями и пр.).  

Система мер противодействия наркотизации населения 
должна носить адресный характер, для чего необходимо всех 
субъектов разделить на две категории:  

а) потребители наркотиков, не являющиеся наркоманами, 
т.е. не являющимися зависимыми от наркотиков ("любители", 
потребляющие наркотики от случая к случаю);  

б) наркоманы, имеющие устойчивую зависимость от нар-
котиков (так называемые "проблемные наркоманы").  

Говоря о системе мер в отношении лиц первой категории, 
полагаем необходимым отметить следующее: 

Во-первых, сегодня, в том числе из-за пробелов в законо-
дательстве, практически отсутствует институт социальной 
профилактики преступлений. Если раньше в какой-то степени 
потенциального преступника-дебошира можно было локали-
зовать в условиях существовавших тогда лечебно-трудовых 
профилакторий (ЛТП) путем применения административного 
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надзора, воздействовать мерами общественного характера, то 
сейчас, по сути, единственным рычагом для предупреждения 
преступности таких лиц остаются уголовно-правовые меры 
превентивного характера. Полагаем, что нужны специальные 
и серьезные исследования, направленные на установление то-
го, в каком виде возможно возродить традиционные для совет-
ского периода формы общественной самодеятельности, кото-
рые вносили определенную лепту в сдерживание пьянства, 
алкоголизма и наркомании (товарищеские суды, например). С 
целью восполнения объема работы, выполнявшейся ранее раз-
личными формами общественной самодеятельности, нужно 
активно сотрудничать в деле борьбы с наркоманией со вновь 
образованными общественными объединениями, в том числе 
национальными и религиозными движениями. 

Во-вторых, для лиц, употребляющих наркотики или упот-
реблявших их ранее, должен быть поставлен жесткий барьер 
на пути их поступления на государственную или муници-
пальную службу, выдвижения их в депутаты различных уров-
ней. Подвергнуть проверке всех лиц, находящихся на государ-
ственной или муниципальной службе, и действующих депута-
тов всех уровней с принятием соответствующих кадровых ре-
шений в отношении тех из них, у кого "диагноз" подтвердится. 
Такие же меры рекомендовать и крупным компаниям в отно-
шении своих сотрудников. Тем самым у лиц, склонных к пот-
реблению наркотиков, будет мощнейший стимул к воздержа-
нию от удовлетворения своего любопытства. Они будут также 
знать, что делают себе невозможным продвижение вверх по 
социальной лестнице. 

Применительно ко второй категории полагаем, что есть 
необходимость в реанимации института принудительного 
лечения алкоголиков и наркоманов, который прекратил свое 
существование в 1993 году [5; 6]. Об этом же говорили многие 
ученые – наркологи, указывая на то, что порой и доброволь-
ное обращение за наркологической помощью, как правило, 
являлось итогом серьезного нажима со стороны родных и близ-
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ких больного [7, с. 134]. Кроме того, помимо лечебного эффек-
та, хоть и не столь существенного, принудительное лечение 
больных вне семьи давало последней хоть какую – то пере-
дышку, а значит и новые силы, и терпение жить вместе. 

Подписанная Президентом России Стратегия предпола-
гает создание специализированных охраняемых стационаров 
для лечения хронических наркоманов, хотя можно было бы 
распространить эту меру и на хронических алкоголиков. Та-
кой шаг можно сделать в рамках Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан [8], так как статья 34 Основ допус-
кает оказание медицинской помощи без согласия больного в 
отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, а статья 42 устанавливает, 
что перечень таких заболеваний определяется Правительст-
вом РФ. Включение Правительством РФ хронического алкого-
лизма и наркомании в этот перечень позволило бы восстано-
вить принудительное лечение в рамках действующего законо-
дательства, что сыграло бы положительную роль в противо-
действии вовлечения населения в наркоманию. 

Применительно к лицам, отбывшим уголовное наказа-

ние в виде лишения свободы, уклонявшимся в период отбы-
вания наказания от обязательного лечения и нарушавшим са-
нитарно-противоэпидемические правила, необходимо вклю-
чить в уголовно-исполнительное законодательство обязаннос-
ти администрации лечебно-профилактических и лечебных исп-
равительных учреждений выходить с представлением в суд о 
продлении обязательного стационарного лечения таким осво-
бождаемым.  

Для этого необходимо статью 18 УИК РФ дополнить ча-
стью 4 следующего содержания: 

"4. В отношении осужденных, больных алкоголизмом, нар-
команией, открытой формой туберкулеза, не прошедших пол-
ного курса лечения венерического заболевания, а также ВИЧ – 
инфицированных, подлежащих освобождению из учрежде-
ний, исполняющих уголовное наказание, администрация ле-
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чебно-профилактических и лечебных исправительных учреж-
дений обязана входить с представлением в суд о продлении 
обязательного их лечения после освобождения".  

Среди наркоманов есть категория людей, которые видят 
смысл жизни в вечном пребывании в состоянии нирваны. Эта 
категория наркоманов никогда не сможет избавиться от наркоза-
висимости, оставаясь постоянной угрозой для общества. Пола-
гаю, что для таких лиц должны быть созданы резервации (мо-
жно их назвать "санаториями", "профилакториями" и т.п., да-
бы не раздражать правозащитников), функционирующих в 
режиме "свободного входа". В такие учреждения нужно поме-
щать по заявлению наркоманов, а выпускать только после их 
полного излечения. Тем, кто захочет излечиться от наркома-
нии, должна быть предоставлена такая возможность, для чего 
в учреждениях следует наладить работу наркологов. А тем, 
кто не хочет лечиться, бесплатно выдавать столько наркотика, 
сколько им нужно. На содержание таких учреждений и удов-
летворение потребностей в наркотиках можно пустить нарко-
тики, деньги и ценности, изымаемые у наркоторговцев. Тем 
самым нагрузка на бюджет государства будет сведена к мини-
муму. Думаю, что здоровой частью общества должно осозна-
ваться, что наличие таких учреждений в большей степени соот-
ветствует принципам человечности и человеколюбия, чем их 
отсутствие. А преследование больных наркоманией, привле-
чение их к юридической ответственности за свою страсть, прео-
долеть которую они не в состоянии, выглядит как осознанное 
их истязание и мучение. 

В заключении отметим, что Россия выступает за созда-

ние международной комиссии по ликвидации афганского 

наркопроизводства. Глава госнаркоконтроля России убеж-

ден, что эту проблему надо рассматривать как угрозу всему 

миру. Он предлагает создать международную комиссию по 

ликвидации афганского наркопроизводства, определив чет-

кие задачи этой комиссии на ближайшие 5 лет. Надежды 

России, что эта инициатива найдет поддержку, основаны на 
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том, что в августе к России переходит председательство в 

Совбезе ООН [9]. Однако представляется, что НАТО не отка-

жется от дешевых денег, тем более от денег, заработанных 

на крови и бедах российского народа, и вряд ли страны 

НАТО позволят России возглавить всемирное движение по 

его ликвидации. Это говорит о том, что России нужно рас-

считывать только на свои силы, и главные усилия должны 

быть направлены на пресечение поступления афганского 

наркотика на территорию России, в том числе и силами 

спецслужб и министерства обороны России. 

 
Литература 

 

1. Миронов С.М. Наркотизация – угроза национальной безопасности 

России // Новая политика. – Интернет-журнал. – 2009. 21 декабря 

2. Шестаков Д.А. Хотим ли мы ликвидировать наркобизнес? (теоретико-

криминологический подход) // Безопасность большого города: "Современные 

технологии профилактики наркопотребления и противодействия наркопрес-

тупности": Материалы 4-й науч.-практ. конф. (17 ноября 2009 г.). – СПб.: Пра-

вительство Санкт-Петербурга, 2009. – С. 23-24. 

3. Российская юстиция. – 2003. – № 10. – С. 3. 

4. Об итогах оперативно-служебной деятельности ФСКН России в 2009 го-

ду и задачах на 2010 год". Доклад директора ФСКН России В.Иванова 

//www.fskn.gov.ru/fskn/index/news.htm?id=10291358@cmsArticle 

5. Постановление Верховного Совета РФ "О порядке введения в действие 

Закона РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы"" от 24 июля 1993 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-

ции. – 1993. – № 33. – Ст. 1317 

6. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. // Ведомости Съезда народных депутатов Россий-

ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 33. – 

Ст. 1318. 

7. Иванец Н.Н., Валентик Ю. В. Алкоголизм. – М.: Наука, – 1988. – С. 134. 

8. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 года № 5487-I // Ведомости Съезда народных депута-

тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 

1993. – № 33. – ст.1318. 

9. Российская газета. Федеральный выпуск. – №5123 (44). – 2010. 4 мар-

та. 

mailto://www.fskn.gov.ru/fskn/index/news.htm?id=10291358@cmsArticle


 
КРИМІНОЛОГ ІЧН І ДОСЛІ ДЖЕННЯ  

 

 73 

ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Р.Е. Джансараева 

(Казахский национальный университет им. аль-Фараби,  
Казахстан) 

 
Современный этап государственно-правового развития Рес-

публики Казахстан отличается интенсивной работой по даль-
нейшему развитию и совершенствованию правоохранитель-
ной деятельности государства. 

В целом, в Республике сложилась отвечающая потребнос-
тям демократического и правового государства правоохрани-
тельная система, для эффективного функционирования кото-
рой государством создаются необходимые условия. 

Вместе с тем, действующая структура, система управле-
ния, отдельные функции и полномочия правоохранительных 
органов медленно адаптируются к современным, динамично 
меняющимся реалиям и сложившимся в обществе рыночным 
отношениям. В деятельности правоохранительных органов все 
чаще наблюдается дублирование и конфликт функций, пере-
сечение узковедомственных интересов, выполнение несвойст-
венных задач, неэффективная система управления, подмена 
качественных показателей работы количественными, отсутст-
вие единых правовых стандартов и норм прохождения службы, 
единых подходов к социальной и правовой защите сотрудников 
правоохранительных органов. Все это негативно сказывается на 
доверии населения к правоохранительным органам и обуслов-
ливает потребность в модернизации сложившейся правоохра-
нительной системы государства. 

В связи с этим Президент Республики Казахстан в своем 
Послании народу Казахстана "Новое десятилетие – новый 
экономический подъем – новые возможности Казахстана", от-
метив о необходимости серьезной работы по реформирова-
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нию правоохранительной системы, выделил общие направле-
ния реформы: прежде всего, оптимизация правоохранитель-
ной системы с выстроенной четкой компетенцией каждого 
государственного органа, со смещением акцентов в деятельно-
сти правоохранительных органов с внутриведомственных ин-
тересов на защиту прав граждан и интересов государства; ра-
бота по гуманизации и совершенствованию законов; обеспе-
чение жесткого парламентского и общественного контроля за 
деятельностью правоохранительных органов; усовершенство-
вание системы отчетности и оценки деятельности правоохра-
нительных органов с тем, чтобы критерием результативности 
являлись не количественные показатели, а качество работы и 
уровень доверия населения. 

Реальным шагом в осуществлении реформы правоохра-
нительной системы Казахстана явился Указ "О мерах по по-
вышению эффективности правоохранительной деятельности 
и судебной системы в Республике Казахстан", подписанный 
Президентом 17 августа 2010 года. 

Одним из центральных вопросов реформы является чет-
кое разграничение компетенции и освобождение правоохра-
нительных органов от выполнения несвойственных функций. 
Так, в соответствии с вышеназванным Указом, функции и пол-
номочия МВД, связанные с деятельностью медицинских выт-
резвителей, передаются в ведение Министерства здравоохра-
нения. Также из системы Министерства внутренних дел в ве-
дение Министерства образования и науки передаются Центры 
временной изоляции, адаптации и реабилитации несовер-
шеннолетних. Проведение технического осмотра транспортных 
средств, ранее осуществлявшееся подразделениями органов 
внутренних дел, передается в конкурентную среду, с переда-
чей полномочий по контролю за его проведением Министерст-
ву транспорта и коммуникаций и сохранением за МВД функ-
ций контроля за своевременностью прохождения государст-
венного технического осмотра. В конкурентную среду пере-
даются полномочия МВД в сфере охранной деятельности, за 
исключением охраны особо важных стратегических объектов. 
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Намечены меры по поэтапной передаче из МВД в Минис-
терство юстиции функции по исполнению административного 
ареста. Реализацией указанных мер Министерство внутренних 
дел освобождается от выполнения несвойственных функций с 
тем, чтобы сосредоточить усилия на выполнении главных за-
дач, которыми являются охрана общественного порядка и обес-
печение общественной безопасности, борьба с преступлениями 
против личности, собственности, другими общеуголовными 
преступлениями и профилактика правонарушений.  

В целях эффективного функционирования и выполнения 
стоящих перед МВД задач, структурной реорганизации под-
вергнутся Комитеты Министерства внутренних дел. Для по-
вышения эффективности государственного регулирования 
миграционных процессов и усиления контроля за миграци-
онными потоками образуется Комитет миграционной поли-
ции. Для усиления борьбы с наркоманией и наркобизнесом в 
непосредственное подчинение Комитета по борьбе с нарко-
бизнесом МВД передаются территориальные подразделения, 
осуществляющие борьбу с наркобизнесом. Намечена реорга-
низация Следственного комитета и Комитета криминальной 
полиции МВД путем их слияния в Комитет по расследованию 
Министерства внутренних дел РК. Ожидается, что данная сис-
темная мера должна позитивно повлиять на эффективность 
расследования преступлений. 

Реформирование органов расследования и совершенство-
вание досудебного производства требуют усиления коорди-
нирующей функции органов прокуратуры, повышения роли 
и ответственности прокурора в досудебном производстве пу-
тем возложения на него дополнительных обязанностей по на-
дзору за законностью уголовного преследования. 

Сведением к минимуму альтернативной подследственнос-
ти предпринята попытка решения проблемы разграничения 
компетенции между правоохранительными и специальными 
органами. Так, Комитет национальной безопасности сосредо-
точится на расследовании преступлений, связанных с угроза-
ми национальной безопасности, экономические и коррупци-
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онные преступления в полном объеме будут расследоваться 
финансовой полицией, расследование всех наркопреступле-
ний, за исключением транснациональной наркопреступности, 
будет отнесено к ведению МВД. 

Важным направлением реформы правоохранительной сис-
темы Казахстана является оптимизация аппаратов правоохра-
нительных органов. Меры по сокращению управленческого 
аппарата центрального и областного звена соответствующих 
органов нацелены на обеспечение кадрового и материально-
технического укрепления городских и районных подразделе-
ний правоохранительных и специальных органов. Предстоит 
большая работа по демилитаризации правоохранительной 
системы, поскольку на сегодняшний день погоны носят наря-
ду с теми, кто выполняет основные функции в ведомствах, ты-
сячи людей, которые занимаются вспомогательными и обслу-
живающими функциями. 

Вытекающие из требований Указа меры, направленные на 
определение основных и обеспечивающих функций сотруд-
ников правоохранительных и специальных органов; сохране-
ние воинских и специальных званий, классных чинов, права 
ношения форменной одежды с погонами только за сотрудни-
ками правоохранительных и специальных органов, непосред-
ственно выполняющими основные задачи и функции, с сох-
ранением должностных окладов сотрудникам, которые ли-
шаются указанных атрибутов на имевшемся уровне с учетом 
ранее установленных надбавок; сохранение для определенной 
категории лиц социального обеспечения, льгот и преиму-
ществ при выходе на пенсию, а также для лиц, прослуживших 
не менее 20 лет, возможность завершения прохождения служ-
бы на аттестованных должностях; установление объективно 
сопоставимых надбавок за соответствующие воинские и спе-
циальные звания, классные чины, определение уровня их соот-
ветствия в правоохранительных, иных силовых и специальных 
органах; внедрение единых правовых стандартов и норм про-
хождения правоохранительной службы, единых подходов к 
социальной и правовой защите сотрудников правоохрани-
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тельных органов; формирование персонального состава пра-
воохранительных органов путем системной кадровой ротации 
руководящего состава правоохранительных органов и др. приз-
ваны повысить эффективность правоохранительной системы в 
обеспечении справедливой и реальной защиты прав и интере-
сов граждан, общества, государства. 

Реформирование правоохранительной системы тесно свя-
зано с дальнейшим совершенствованием законодательной ба-
зы, ее корректировкой соответственно потребностям рефор-
мы. В настоящее время проводится большая работа по гума-
низации и либерализации уголовного, уголовно-исполнитель-
ного, уголовно-процессуального законодательства, по декри-
минализации и депенализации преступлений, не представ-
ляющих большой общественной опасности, с переводом их в 
категорию административных правонарушений и усилением 
административной ответственности за их совершение, в том 
числе и посредством установления административной прею-
диции; расширением сферы применения наказаний, не связан-
ных с лишением свободы; по дальнейшему упрощению досу-
дебного производства по уголовным делам, расширению при-
мирительных процедур в уголовном судопроизводстве, в том 
числе развитию института медиации, увеличению категории 
уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.  

Пересматривается и совершенствуется система отчетности 
и оценки деятельности правоохранительных органов, с прио-
ритетом вопросов профилактики преступности, защиты конс-
титуционных прав и свобод граждан, интересов общества и 
государства, с определением механизмов внешней оценки со 
стороны представительных органов и общественности.  

Программной основой модернизации сложившейся пра-
воохранительной системы РК является и Концепция право-
вой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Ка-
захстан 24 августа 2010 года. 

Концепция правовой политики в качестве главных прио-
ритетов правоохранительной деятельности обозначила: борь-
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бу с преступностью, обеспечение законности и общественной 
безопасности, защиту прав и свобод граждан, обеспечение 
неотвратимости реакции государства на любые правонару-
шения, быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличе-
ние и привлечение к уголовной ответственности лиц, винов-
ных в их совершении, профилактика правонарушений, взаи-
модействие с гражданами в борьбе с преступностью. Для ре-
зультативного решения поставленных задач Концепция пра-
вовой политики нацеливает на необходимость укрепления 
органов правопорядка, совершенствования форм и методов их 
работы, обеспечения стабильности кадровой политики, по-
вышения требования к квалификации и дисциплине сотруд-
ников правоохранительных органов. 

Концепция правовой политики определила основные на-
правления развития правоохранительной системы, которая 
должна соответствовать высоким международным стандартам. 

Важное значение для дальнейшего совершенствования 
правоохранительной системы, повышения ее эффективности 
будет иметь принятие закона "О правоохранительной службе".  

 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ МИЛИЦИИ 

 
В.И. Поклад 

(Луганский государственный университет внутренних дел  
имени Э.А. Дидоренко, Украина) 

 
Работа милиции в современном украинском обществе яв-

ляется предметом серьезной критики, которая исходит как от 

представителей органов власти и управления, так и непосред-

ственно от граждан и общественных организаций. В частнос-

ти, по данным мониторинговых социологических исследова-

ний, проведенных в городе Луганске, количество респонден-
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тов, согласных с тем, что милиция справляется с возложенны-

ми на нее обязанностями, уменьшилось с 43% в 1996 году до 

28% в 2009 году. Одновременно, количество опрошенных лу-

ганчан, которые придерживаются противоположной точки 

зрения, увеличилось за тот же период с 43% до 61% [1, С. 17]. 

При этом в годы с наибольшим количеством пострадавших от 

преступлений (1996-2001), несмотря на высокий уровень ла-

тентности, общая оценка эффективности работы милиции 

выше, чем в 2006-2008 годах, для которых характерны наи-

меньшие показатели латентности преступлений и количества 

их жертв. Слабо коррелируют оценки эффективности работы 

милиции общественного мнения и с данными официальной 

статистики о количестве зарегистрированных преступлений в 

городе Луганске [1, С. 29-30]. Налицо парадоксальная ситуа-

ция: при повышении официальных оценок деятельности лу-

ганской милиции, социологические исследования фиксируют 

снижение уровня оценок ее эффективности со стороны насе-

ления. Аналогичные результаты показывают исследования 

общественного мнения, проведенные как в отдельных городах 

и регионах Украины, так и общенациональные опросы [см.: 2; 

3; 4; 5; 6 и др.]. 

Все это свидетельствует о том, что украинская милиция 

как социальный институт находится в состоянии дисфункции, 

или – несоответствия социальным ожиданиям. Это состояние 

обусловлено, в первую очередь, спецификой милиции как го-

сударственного института, ее кризисом как органа власти 

(статья 1 Закона о милиции) в изменившемся обществе. "Ми-

лиция, – пишет З.Р. Кисиль, – едва ли не единственная в Ук-

раине структура, которая "выживает" за счет собственной 

(корпоративной) идеологии, сформированной еще во времена 

советского социума и сохраненной, хотя и в определенной 

степени мутированной, до сих пор". [7, С. 201]. 

Несмотря на демократизацию всех сторон общественной 
жизни, украинская милиция 20 лет сохраняет такие сущност-
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ные для советской милиции характеристики, как милитар-
ность и клиентурность.  

Четыре основных признака, которые, по мнению англий-
ского социолога С. Хантингтона, характеризуют современную 
армию вполне можно отнести и к современной украинской 
милиции: 1) профессионализм в управлении силовыми мето-
дами воздействия; 2) клиентурность (несут ответственность 
только перед своим главным "клиентом" – правительством 
страны); 3) корпоративность; 4) идеология военного сознания 
– признание особой ценности воинской доблести, подчинение 
индивидуального начала интересам группы, примат порядка 
и дисциплины [8, С. 338-339]. К этому еще следует добавить, 
что, если в СССР милицейская корпоративность блокирова-
лась жестким партийным контролем, то украинские реалии 
сформировали своеобразную систему корпоративного конт-
роля, в которой главным критерием для применения санкций 
становится исполнение приказов вышестоящего начальства. 
Несмотря на постоянное провозглашение различных соци-
альных приоритетов в деятельности МВД, на практике поощ-
ряются чаще всего исполнительные сотрудники, наказывают-
ся – неисполнительные. Даже реальное наполнение офици-
альных показателей (раскрываемость преступлений, передача 
дел в суд) оказывается вторичным по отношению к исполни-
тельности. "До сих пор органы правопорядка рассматриваются 
чаще всего исключительно в качестве института государства, – 
пишет российский исследователь В. Артемов, – части его ис-
полнительных структур, инструмента силового воздействия 
на определенные группы общества ("нарушающих закон")" [9, 
С. 51]. И далее: "узковедомственное, "репрессивное" понима-
ние задач деятельности правоохранительных органов способст-
вует росту их отчуждения от общества" [9, С. 52].  

Таким образом, налицо противоречие между милицией как 
реально сформировавшимся государственным институтом и 
милицией как социальным институтом. На эмпирическом 
уровне эта проблема проявляется через систему показателей 
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(индикаторов), отражающих качество исполнения и государст-
венным, и социальным институтом своих основных функций.  

Функционирование милиции как социального института 
является ответом на насущную социальную потребность в за-
щите от преступности (защита жизни и здоровья, защита собс-
твенности, защита прав и свобод). При оценке правоохрани-
тельной деятельности население исходит именно из представ-
ления о ней как о социальном институте. Так, по данным 
исследования общественного мнения о приоритете направ-
лений деятельности милиции, проведенного в городе Харько-
ве в 2000 году (N = 2000), в качестве первоочередных задач сот-
рудников милиции выделяются охрана жилищ и имущества 
граждан (51,2%), гарантирование безопасности на улицах и в 
общественных местах (49,6%), работа с несовершеннолетними 
и молодежью (32,3%), охрана спокойствия, тишины в районе и 
многоквартирных домах (17,3%) [10, С. 321]. И Закон Украины 
"О милиции" (статья 2) в качестве основных ее задач определяет 
обеспечение личной безопасности граждан, защиту их прав и 
свобод, законных интересов; предотвращение правонаруше-
ний; охрану и обеспечение общественного порядка; выявление 
и раскрытие преступлений, розыск лиц, их совершивших; обес-
печение безопасности дорожного движения; защиту собствен-
ности от преступных посягательств; исполнение уголовных на-
казаний и административных взысканий; участие в предостав-
лении социальной и правовой помощи гражданам и т. д.  

Эти задачи сформулированы от имени общества депута-
тами Верховной Рады Украины и могут быть представлены в 
качестве компромисса между социальными ожиданиями и 
собственными интересами законодателей. Для того чтобы дея-
тельность МВД Украины, его отдельных органов и подразде-
лений, каждого сотрудника милиции была адекватной пос-
тавленным задачам, необходима четкая система стимулов и 
санкций (позитивных и негативных), способствующая закреп-
лению желательных для общества и государства стандартов 
деятельности. Эта система стимулов и санкций должна осно-
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вываться на системе показателей, отражающих качество ис-
полнения сотрудниками милиции поставленных перед ними 
задач. 

Однако в последние годы милиция самоустранилась от 

решения проблем, волнующих граждан, сосредоточившись 

главным образом на раскрытии преступлений [См.: 11]. При 

этом, "якщо фінансове, ресурсне і штатне забезпечення міліції 

не залежать від реального стану злочинності (тобто рівня без-

пеки, віктимізації населення тощо) та від обсягу фактично ви-

конаної роботи (трудовитрат), то міліція з метою свого вижи-

вання в цих умовах вчиняє, як і будь-яка інша система: вона 

усіма законними і протизаконними засобами починає "каліб-

рувати" реальну картину дійсності, зокрема і за допомогою 

приховування злочинів від обліку, викривлення статистики 

тощо" [12, С. 39]. 

Однако, искусственная корректировка статистических пока-

зателей не способна повлиять на общественное мнение, посколь-

ку наиболее весомый фактор его формирования – непосредст-

венный собственный практический опыт людей [13, С. 129].  

Каждый сотрудник милиции находится под воздействием 

двух систем контроля (в социологическом смысле) – служеб-

ной и социальной. Стандарты деятельности формируются 

действующими в каждой из обозначенных систем санкциями – 

поощрениями и наказаниями. Какая из систем более влия-

тельна? Мнение населения о качестве своей защиты от прес-

тупности или корпоративный контроль в МВД? – Вопрос, оче-

видно, риторический… 

С другой стороны, было бы неправильно строить систему 
оценивания качества работы милиции исключительно на по-
казателях общественного мнения, учитывая его компетент-
ность, объективность и т. д. Население не всегда обладает дос-
товерной информацией об объективных и субъективных 
трудностях в работе милиции (финансирование, техническая 
оснащенность, кадровые проблемы). Кроме того, на общест-
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венное мнение серьезное влияние оказывает далеко не всегда 
корректная информация СМИ [см.: 7, С. 201-204]. 

Видимо, следует вести речь о конструировании интег-
ральных показателей. Как отмечает А. Бова, "оцінки результа-
тивності діяльності можуть бути "твердими" (статистичні дані) 
та "м’якими" (обстеження громадської думки населення та пі-
дприємців, експертні опитування). Іноді ці методики поєдну-
ються – експерти можуть надавати оцінки з урахуванням ста-
тистичних показників та якісної інформації (матеріали ЗМІ, 
наукові публікації і т. ін.)" [6, С. 14]. 

Исходя из выше изложенного, основными индикаторами 
того, насколько качественно милиция исполняет свои соци-
альные функции, могут выступать показатели виктимности 
населения, которые наиболее адекватно способны отражать 
уровень реальной защищенности от преступлений. При кон-
струировании показателей для оценки эффективности работы 
милиции на этой основе можно использовать следующие дан-
ные: 

- количество пострадавших от преступлений (на 10 тысяч 
населения) по данным статистики; 

- количество пострадавших от преступлений по данным 
виктимологических опросов населения; 

- мнение населения о качестве работы милиции по под-
держанию общественного порядка в населенном пункте (ре-
гионе); 

- количество жалоб пострадавших от преступлений на не-
качественные действия сотрудников милиции. 

Данная система критериев оценки работы милиции по 
защите населения от преступных посягательств может быть 
дополнена и другими показателями. В частности, Я. Гилин-
ский предлагает, наряду с виктимологическими данными, 
учитывать также скорость прибытия наряда милиции по вы-
зову граждан [См.: 14, С. 457]. 

Вместе с тем, никакое изменение системы показателей 
(критериев оценки) не окажет влияния на изменение деятель-
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ностных стандартов без институциональной трансформации 
милиции, призванной смягчить противоречие между мили-
цией как государственным институтом (орган исполнитель-
ной власти) и милицией как социальным институтом (орган 
защиты от преступности). 

В 70-80-е годы по этому пути уже прошли развитые стра-
ны, где в настоящее время одна из активно развиваемых стра-
тегий – "Community policing". "Ее суть: формирование и разви-
тие партнерских отношений между полицией и комьюнити – 
общиной, ее институтами; организация "соседского контроля" 
при консультативной помощи полиции. Важнейшая идеологема: 
сервисное обслуживание населения полицией. Полиция служит насе-
лению, обеспечивая безопасность каждого налогоплательщика" [14, 
С. 450]. В этом же направлении находится предложение И. П. Ру-
щенко "повысить значение инспекторов по связям с населе-
нием, которые должны взять на себя практическую работу с 
населением, изучение запросов жителей районов, организа-
цию советов микрорайонов для подержания общественного 
порядка" [11].  

Можно сказать, что по этому же пути стихийно движутся 
и отечественные правоохранительные органы. Правда, вместо 
сервисного обеспечения безопасности каждого налогопла-
тельщика у нас сложилось "квазисервисное обслуживание на-
селения". По результатам исследования коммерциализации 
российской милиции (Институт социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, 2000-2002 гг.) выяснилось, что 
общий доход, получаемый правоохранительными органами, 
скорее всего, существенно больше, чем платит государство, а 
активная занятость работников милиции коммерческой дея-
тельностью переориентировала милицию как социальный инс-
титут с оказания правоохранительных услуг жителям страны 
на оказание тех услуг, которые могут быть оплачены. [см.: 14, 
С. 452]. Думается, что результаты российских исследований 
могут быть экстраполированы и на украинские реалии. К это-
му следует добавить, что основными "спонсорами" становятся 
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граждане, которые в качестве подозреваемых в совершении 
преступлений (актуальных или потенциальных, реальных или 
виртуальных, настоящих или искусственно сконструирован-
ных) попадают в поле зрения милиции. Парадоксальность си-
туации заключается в том, что, получая деньги от правонару-
шителей, работники ОВД направляют их (в большей или 
меньшей части) на борьбу с преступностью. Однако одновре-
менно укрепляется селективное отношение к преступникам, 
их деление на "своих" и "чужих", что негативно сказывается на 
борьбе с преступностью в целом [см.: 15, С. 146]. 

Важным рычагом изменения ситуации может стать усиле-
ние влияния местных общин на финансирование милиции, а 
также на утверждение руководителя местной милиции. При 
таком подходе создается цивилизованный механизм использо-
вания социальных индикаторов оценки работы милиции. Все 
это может быть реализовано органами местного самоуправле-
ния после соответствующего изменения законодательства. "В 
конце концов пора осознать, – пишет В. Артемов, – что не орга-
ны правопорядка определяют состояние правоотношений и 
преступности. И не уровнем работы, не профессионализмом 
соответствующих структур, не их добросовестностью "задает-
ся" правовая ситуация, а состоянием общества, самочувствием 
граждан, их нормативной и ценностной культурой" [9, С. 53]. 
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Проблема исследования. В последние годы на постсовет-
ском пространстве наблюдается социальная ситуация роста 
количества регистрируемых преступлений. Зачастую, первы-
ми, кто оказывается на месте событий, становятся сотрудники 
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групп немедленного реагирования вневедомственной охраны 
(ВВО). Субъективно оценивая свою работу по степени тяжести, 
61% сотрудников ВВО считают еѐ тяжѐлой или очень тяжѐлой 
[1]. Эта тяжесть обусловлена многочисленными экстремально-
психологическими факторами правоохранительной деятель-
ности. Среди них отмечают: резкую активизацию криминали-
тета и его растущий профессионализм, повышенную ответст-
венность за действия и решения, попытки подкупа, дефицит 
времени, длительные нагрузки, столкновение с непосредст-
венной угрозой жизни при выполнении служебных обязанно-
стей [7, 8]. У некоторых сотрудников ВВО это событие прово-
цирует развитие посттравматического стрессового расстройст-
ва (ПТСР), влекущего изменения личности. 

В международной классификации болезней 10-го перес-
мотра (МКБ-10) под этим термином подразумевается непси-
хотическая отсроченная реакция на травматический стресс, 
способный вызвать психические нарушения практически у 
любого человека (F43.1) [6]. Клинические проявления ПТСР 
формируются спустя некоторое время после воздействия экст-
ремального фактора и могут возникнуть спонтанно, на фоне 
кажущегося благополучия [3, 9]. Эти изменения важно не только 
своевременно диагностировать, но и подвергнуть эффек-
тивной психологической коррекции. Не менее важно про-
водить психологическую профилактику среди сотрудников 
ВВО с целью предотвратить (или снизить) возможность раз-
вития у них ПТСР. Всѐ это невозможно без учѐта личност-
ных черт сотрудников ВВО с диагностируемыми симптома-
ми ПТСР. 

Цель и задачи исследования. Целью исследование стало 
сравнительное изучение личностных черт сотрудников ВВО с 
диагностируемыми симптомами ПТСР по сравнению таковы-
ми у условно здоровых сотрудников ВВО. Для достижения пос-
тавленной цели был решен ряд следующих задач. 1). Провести 
на репрезентативной выборке сотрудников ВВО скрининго-
вую диагностику симптомов ПТСР. 2). Провести психодиаг-
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ностику личностных черт на указанной выборке. 3). Сравнить 
личностные черты сотрудников ВВО с диагностируемыми 
симптомами ПТСР по сравнению таковыми у условно здоро-
вых сотрудников ВВО. 

Объект, предмет и гипотеза исследования. Объектом ис-

следования выступили личностные черты сотрудников ВВО, 

предметом – взаимосвязь личностных черт сотрудников ВВО с 

выраженностью симптоматики ПТСР. Гипотеза исследования 

предполагала наличие специфических негативных личност-

ных черт, характеризующих психологические особенности сот-

рудников ВВО с диагностируемыми симптомами ПТСР. 

Методы сбора данных. В исследовании приняли участие 

50 сотрудников Управления вневедомственной охраны при 

Главном управлении внутренних дел Московской области, Рос-

сия (УВО при ГУВД МО). Для скрининговой диагностики симп-

томов ПТСР был использован "Опросник травматического стрес-

са" ("ОТС") И.О. Котенѐва, построенный по критериям МКБ-10 

для ПТСР [4, 5]. В дальнейшем исследовании учитывались про-

токолы 41 испытуемого, соответствующие критериям достовер-

ности полученных результатов. Для психодиагностики личност-

ных черт был использован "16-факторный личностный опрос-

ник" Р.Б. Кеттелла ("16 PF", версия А) [2, 10]. Для статистической 

обработки данных применялся пакет статистических программ 

"SPSS, version 16". Использовались процедуры дескриптивного 

анализа (Me, SD), анализа нормальности распределений по 

критерию Z Колмогорова-Смирнова, анализа значимости раз-

личий (p) по критерию U Манна-Уитни. 

Основные результаты исследования. Исходя из резуль-

татов скрининговой диагностики симптомов ПТСР, были сфор-

мированы две группы.  

В основную группу вошли протоколы 16 испытуемых с диаг-

ностируемыми симптомами ПТСР (показатели по шкалам А(1) и 

PTSD "ОТС" И.О. Котенѐва больше или равны 50 Т-баллам). Сред-

ний возраст испытуемых в этой группе составил 28,5±1,5 года.  
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В контрольную группу вошли протоколы 25 испытуемых с 
отсутствием диагностируемых симптомов ПТСР (показатели 
по шкалам А(1) и PTSD "ОТС" И.О. Котенѐва меньше 50 Т-
баллов). Средний возраст испытуемых в этой группе составил 
26,6±1,2 года.  

Значимых различий между группами по возрасту по кри-
терию U Манна-Уитни выявлено не было. 

Были получены следующие показатели по шкалам "ОТС" 
И.О. Котенѐва. 1). "Наличие травматического события – A(1)" – 
58,13±1,52 Т-балла в основной группе, 40,88±0,82 Т-балла в кон-
трольной группе (значимость различий p<0,001). 2). "Навязчи-
вые вторжения – В" – 56,19±1,19 Т-балла в основной группе, 
43,04±1,28 Т-балла в контрольной группе (значимость разли-
чий p<0,001). 3). "Избегание – С" – 57,19±1,44 Т-балла в основ-
ной группе, 44,20±1,22 в контрольной группе (значимость раз-
личий p<0,001). 4). "Патологическая гиперактивация – D" – 
54,88±1,48 Т-балла в основной группе, 44,16±1,31 Т-балла в конт-
рольной группе (значимость различий p<0,001). 5). "Социаль-
ная дезадаптация – F" – 56,31±1,93 Т-балла в основной группе, 
44,68±1,47 Т-балла в контрольной группе (значимость разли-
чий p<0,001). 6). "Общий показатель ПТСР – PTSD" – 57,86±0,99 
Т-балла в основной группе, 41,95±1,06 Т-балла в контрольной 
группе (значимость различий p<0,001). 

Выше отмечалось, что развитие ПТСР может приводить к 
изменениям личностных особенностей. Эти особенности были 
подвергнуты сравнению в двух выделенных группах.  

Сотрудники ВВО с наличием диагностируемых симпто-
мов ПТСР характеризуются следующими личностными осо-
бенностями: высокой осторожность, подозрительностью, эго-
центричностью, высокая настороженностью по отношению к 
людям, склонностью к ревности, стремлением возложить ответ-
ственность за ошибки на окружающих, высокой раздражи-
тельностью (крайне высокая выраженность фактора L). При 
этом напряжены, в поведении проявляют беспокойство (низкая 
выраженность фактора Q4). 
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Сотрудники ВВО с отсутствием диагностируемых симп-
томов ПТСР характеризуются следующими личностными осо-
бенностями: эмоциональной устойчивостью, выдержанностью 
(очень высокая выраженность фактора С). Они отличаются 
смелостью, предприимчивостью, активностью, способны при-
нимать самостоятельные решения (очень высокая выражен-
ность фактора Н). Им характерны самоуверенность, рассудоч-
ность, рационализм (низкая выраженность фактора I). Они 
жизнерадостны, невозмутимы, уверены в себе и в своих силах 
(низкая выраженность факторов О и Q4). 

Общие выводы. Исходя из основных результатов исследо-
вания, сделаны следующие общие выводы. 1). Репрезентатив-
ная когорта сотрудников ВВО не является гомогенной по кри-
терию наличия диагностируемых симптомов ПТСР. Она 
включает в себя как сотрудников ВВО, у которых методикой 
"ОТС" диагностируется наличие симптомов ПТСР, так и сот-
рудников ВВО у которых методикой "ОТС" наличие симпто-
мов ПТСР не диагностируется. 2). Сотрудники ВВО с нали-
чием диагностируемых симптомов ПТСР характеризуются вы-
раженными негативными личностными чертами паранойаль-
ного круга. 3). Сотрудники ВВО с отсутствием диагностируе-
мых симптомов ПТСР характеризуются выраженными пози-
тивными личностными чертами стеничного круга. 

Практические рекомендации. По итогам исследования 
выделяются следующие практические рекомендации. 1). Не-
обходимо регулярно проводить скрининговую диагностику 
ПТСР у сотрудников ВВО. 2). Выявленные сотрудники с нали-
чием диагностируемых симптомов ПТСР должны пройти пси-
хологическое консультирование с целью изменения коррек-
ции паранойального круга личностных особенностей. 3). С 
целью предотвращения (или снижения) возможности разви-
тия ПТСР у сотрудников ВВО, необходимо проводить профи-
лактическую работу, включающую в первую очередь инфор-
мирование о причинах и признаках ПТСР, путях преодоления 
данного расстройства и возможностях получения психологи-
ческой помощи в случае его развития. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

 
Е.О. Балуева  

(Государственное образовательное учреждение "Ставропольский 
государственный университет", Россия) 

 
В условиях реальных изменений в уровне развития науч-

но-технического прогресса, обусловившего переход к инфор-



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 92 

мационному обществу, особую значимость приобретает проб-
лема защиты информации (ЗИ), накапливаемой, хранимой и 
обрабатываемой в целях осуществления деятельности органа-
ми внутренних дел (ОВД). Практические задачи информати-
зации сотрудников милиции требуют разработки и совершен-
ствования механизма организационно-правового регулирова-
ния информационных процессов и правового режима ЗИ. 
Данная проблема является многоаспектной и требует прора-
ботки широкого круга вопросов юридического, организацион-
ного и технического характера. 

Большинство трудов ученых-криминалистов посвящены: 
изучению и предупреждению коррупции в ОВД [1], рассмот-
рению криминологической характеристики преступлений, 
совершаемых ОВД [2], разработке методик расследования от-
дельных категорий преступлений, в основном взяточничества 
[3]. Однако создание действенных гарантий по ЗИ в настоящее 
время остается важной правоохранительной задачей, в том 
числе и в судебно-экспертных учреждениях (СЭУ) системы 
МВД. Судебно-экспертная деятельность связана с рассмотре-
нием, анализом и работой с конфиденциальными документа-
ми, что определяет необходимость обеспечения ЗИ в СЭУ. 
Одним из основных направлений обеспечения ЗИ в СЭУ МВД 
является разработка комплекса организационных мер, кото-
рые являются составной частью деятельности сотрудников 
милиции и направлены на защиту информационных ценнос-
тей. Именно поэтому актуальным становится изучение, ана-
лиз и контроль за действиями сотрудников милиции, работа-
ющих с конфиденциальной информацией (КИ), а, следова-
тельно, разработка эффективного комплекса организацион-
ных мер по предупреждению преступлений в области ЗИ, ко-
торый бы способствовал результативному функционирова-
нию и требуемой надежности данной системы. 

Среди 73 сотрудников экспертных подразделений (ЭКЦ, 
ЭКО, ЭКУ) Ставропольского края (СК) было проведено социо-
логическое исследование путем анонимного опроса и анализа 
со следующими вопросами: 
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1. Используете ли Вы сред-
ства контроля целостнос-
ти для цифровых вещест-
венных доказательств (ВД)?  

2. Считаете ли Вы необходи-
мым использование средств 
контроля целостности ВД? 

 

3. Использовали ли Вы ког-
да-нибудь изъятые средст-
ва вычислительной техни-
ки для целей, не связанных 
с производством экспертиз? 
 

6%
1%

93%

никогда

иногда

часто

 

54%

3%

43%

никогда

иногда

часто

 

16%

82%

2% никогда

иногда

часто

 
4. Работаете ли Вы над слу-
жебными документами на 
личном компьютере? 

5. Использовали ли Вы ког-
да-нибудь мобильный теле-
фон для служебных перего-
воров?  

6. Проводились ли Вами 
переговоры по служебным 
делам вне рабочего места? 
 

11%

88%

1%
никогда

иногда

часто

 

11%

87%

2%
никогда

иногда

часто

 

65%

22% 13%

никогда

иногда

часто

 

7. Привлекаете ли Вы "для совета" сотрудника, не занято-
го выполнением конкретного дела? 

 

63%

30%

7%
никогда

иногда

часто

 
 

Рисунок 1. Социологический опрос  
сотрудников экспертных подразделений 
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При анализе результатов исследования выявлено, что на-
рушение конфиденциальности и искажение информации 
среди сотрудников экспертных подразделений СК возрастает 
вследствие несоблюдения организационных мер по ЗИ. 

 

33%

62%

5%

никогда

иногда

часто

 
Рисунок 2. Анализ нарушения организационных мер  
по ЗИ среди сотрудников следственных органов СК 
 

Кроме того социологический опрос о существенности пос-
ледствий от нарушения информационной безопасности дея-
тельности опрошенных показал, что 17% опрошенных счита-
ют их опасными, а 75% – существенными. Представляется, что 
ситуация, отмечающаяся в Ставропольском крае, на самом де-
ле имеет глобальный характер и свидетельствует о необходи-
мости формирования организационного регламента деятель-
ности сотрудников милиции в области ЗИ. 

Таким образом, целью настоящей работы является разра-
ботка комплекса организационных мер по предупреждению 
преступлений сотрудников милиции в области ЗИ. Для реа-
лизации поставленной цели решаются следующие задачи: 

- анализ нормативно-правовых источников, регламенти-
рующих вопросы защиты информации в СЭУ МВД;  

- разработка комплекса организационных мер по предуп-
реждению преступлений сотрудников милиции в области за-
щиты информации; 

- разработка организационно-распорядительных документов, 
регулирующих действия сотрудников милиции в области ЗИ. 
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При решении поставленных задач использовалась мето-

дология ЗИ, принципы и методы системного анализа, доку-

ментоведения и технической охраны объекта защиты. Объек-

том исследования является основная деятельность сотрудни-

ков СЭУ МВД. Предмет исследования – комплекс организа-

ционных мер по предупреждению преступлений сотрудников 

милиции в области ЗИ.  

В ходе анализа действующей нормативно-правовой базы в 

области ЗИ в СЭУ МВД выявлено, что режим ЗИ определяют 

следующие нормативно-правовые акты: Федеральный закон 

(ФЗ) РФ "Об оперативно-розыскной деятельности"; ФЗ РФ "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российс-

кой Федерации"; ФЗ РФ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; ФЗ РФ "О коммерчес-

кой тайне"; ФЗ РФ "О персональных данных"; Уголовный ко-

декс РФ (УК РФ) (ст.ст. 183, 272, 274, 310); Гражданский кодекс 

РФ (ГК РФ) (ч.2 ст. 727, ч.4 ст. 1465); Кодекс об административ-

ных правонарушениях РФ (КоАП РФ) (ст.ст. 13.11, 13.12, 13.13, 

13.14); Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) (ст.ст. 37, 243). 

С учетом специфики функционирования СЭУ МВД, вы-

деляются следующие принципы организации работ, способст-

вующие обеспечению безопасности данных: минимизация и 

ограничение количеств данных, доступных персоналу; мини-

мизация связей персонала; разделение полномочий; дублиро-

вание контроля. Таким образом, можно составить типовой 

комплекс организационных мер по предупреждению престу-

плений сотрудников СЭУ МВД в области ЗИ: 

- ограничение доступа персонала и посторонних лиц в 

защищаемые помещения, где обрабатывается КИ и проводят-

ся совещания и переговоры; 

- четкое разделение полномочий сотрудник СЭУ МВД/на-

чальник отдела/руководитель СЭУ МВД /обслуживающий 

персонал; 
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-реализация разрешительной системы допуска и контроль 
за несанкционированным доступом и действиями исполните-
лей к работе с КИ; 

- учет, надежное хранение и запрет выноса за пределы уч-
реждения бумажных и машинных носителей конфиденциаль-
ной информации; 

- независимость хранимых и обрабатываемых данных каж-
дого субъекта в смысле доступа по сети; 

- независимость работы каждого эксперта (специалиста) – 
изолированное рабочее место; 

- резервирование и дублирование массивов и носителей 
КИ; 

- выбор и назначение нескольких компьютеров для обра-
ботки ценной информации и дальнейшая работа только на 
этих компьютерах; 

- размещение дисплеев и других средств отображения 
информации, исключающее несанкционированный просмотр 
информации; 

- непрерывное наблюдение за работой устройств вывода 
ценной информации на материальных носителях; 

- запрет ведения переговоров о непосредственном содер-
жании конфиденциальной информации лицам, занятым ее 
обработкой; 

- периодическая замена паролей и ключей шифрования 
для повышения надежности защиты информации и их своев-
ременная замена в соответствии с произошедшими кадровыми 
перестановками; 

- явный и скрытый контроль за работой сотрудников сис-
темы [4]. 

Данный перечень является базовым, поэтому он может 
быть изменен или дополнен с учетом особенностей функцио-
нирования учреждения МВД и его надежности. Для исполне-
ния разработанного перечня необходимо применение как 
общей нормативно-правовой базы, так и внутренних норма-
тивных документов. При реализации на практике разра-
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ботанного комплекса мер по предупреждению преступлений 
сотрудников милиции в области ЗИ был разработан пакет ор-
ганизационно-распорядительных документов, регулирующих 
действия сотрудников милиции, в который входят: 

 Концепция о порядке обеспечения ИБ, определяющая 
общую систему взглядов на проблему ЗИ в информационной 
системе и пути решения этой проблемы с учетом накопленно-
го опыта и современных тенденций ее развития; 

- Положение о порядке организации защиты информаци-
онных ресурсов, содержащих информацию с ограниченным 
доступом, определяющее порядок категорирования и требо-
вания по защите ресурсов различных категорий; 

- Инструкция по ЗИ в сети СЭУ МВД, отражающая основ-
ные правила работы с электронными документами, меры по 
ЗИ, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в данной сети, 
а так же ответственность за нарушение установленного инст-
рукцией порядка работы; 

- Инструкция о порядке производства экспертиз и эксперт-
ных исследований в СЭУ МВД, регламентирующая их поря-
док и организацию производства; 

- Перечень сведений конфиденциального характера СЭУ 
МВД; 

Подписка о неразглашении КИ, определяющая обязанно-
сти и требования к сотрудникам милиции сохранять в тайне 
конфиденциальные сведения, обеспечивая необходимые усло-
вия для ее ЗИ, и регламентирующая ответственность за разг-
лашение КИ. 

Таким образом, в результате проведенной работы выявле-
на потребность практики в разработке комплекса организаци-
онных мер для предупреждения преступлений сотрудников 
милиции в области ЗИ и предложена типовая политика безо-
пасности СЭУ МВД, установлены исходные данные для ее 
формирования, определен состав инструктивных документов 
и комплекс организационных мер по предупреждению прес-
туплений сотрудников милиции в области ЗИ, который обес-
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печивает требуемый уровень защищенности и при этом легко 
поддается модернизации и расширению. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

Е.В. Ильюк 
(Следственное управление Следственного комитета  

Российской Федерации по Свердловской области, Россия) 
 

В Следственном комитете при прокуратуре РФ доля сле-
дователей в возрасте до 30 лет составляет 75,5 %. Больше поло-
вины следственных работников имеют стаж работы в органах 
прокуратуры – до 5 лет (до 1 г. – 17 %; от 1 г. до 3 лет – 23,6 %, 
от 3 до 5 лет – 12,6 %)1.  

На настоящий момент в Следственном комитете около 
7700 следственных работников.  

Проведенное нами анкетирование 100 работников След-
ственного комитета в Уральском федеральном округе показа-
ло следующее: 

                                      
1 Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-

ции. - 2009. - № 3 (5). - С. 106-107. 
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Стаж работы 
в правоохра-
нительных 
органах 

до 1 г. 
От 1 

до 3 лет 
От 3 

до 5 лет 
От 5 

до 10 лет 
Свыше 
10 лет 

Длитель-
ность рабо-
чего дня, час 

13 12,3 11,6 11,9 10,4 

Количество 
рабочих 
дней в рабо-
чей неделе 

6,7 6,2 6  6,3 5,9 

Восстановле-
ние работо-
способности 
/ ночной сон 

Хватает 
времени 
на сон/ 
не хва-
тает вре-
мени на 
сон 5:11 

Хватает 
времени 
на сон/ 
не хвата-
ет вре-
мени на 
сон 4:11 

Хватает 
времени 
на сон/ 
не хва-
тает вре-
мени на 
сон 1:2 

Хватает 
времени 
на сон/ 
не хва-
тает вре-
мени на 
сон 3:7 

Хватает 
времени 
на сон/ 
не хва-
тает вре-
мени на 
сон 3:4 

 
Анализ указанных показателей позволяет предположить, 

что длительность рабочего дня и количество фактически ис-
пользуемых рабочих дней с увеличением стажа, ростом мас-
терства, совершенствованием навыков следственной работы 
уменьшается, т.е. работники с более высокой квалификацией 
справляются с поставленными задачами быстрее и эффектив-
нее.  

Любая работа накладывает отпечаток на характер работ-
ника, на развитие личности, требует совершенствования од-
них качеств – навыки коммуникации, интуиция, сдержан-
ность, и незаметно для самого работника, постепенно, форми-
рует другие, нежелательные – подозрительность, несдержан-
ность, повышенная агрессивность в определенных ситуациях, 
равнодушие к людям, их правам, к интересам службы, потеря 
интереса к жизни, правовой нигилизм, обвинительный уклон. 
Все это является проявлением эмоционального выгорания, 
хронической усталости, а само явление охватывается поня-
тием "профессиональная деформация". Она проявляется так-
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же в переносе стереотипов служебной роли в другую сферу – 
сферу неслужебных отношений – семейных, дружеских отно-
шений, развитие жестких профессиональных стереотипов – у 
работников, работающих в жесткой системе власти и подчи-
нения при приоритете принципа единоначалия – теряются 
дружеские связи, утрачивается способность к диалогу "на рав-
ных", способность признать свою ошибки и выйти с достоин-
ством из ситуации, когда были не правы. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, 
"здоровье – это состояние физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов". В понятии "здоровье" выделяют три компонента – 
здоровье физическое, психическое и социальное (нравственное). 
Между физическим и психическим здоровьем установлена взаи-
мосвязь: в частности, связь между стрессом и ишемической бо-
лезнью сердца и другими сердечно – сосудистыми заболевания-
ми.1 На профессиональное здоровье следователей влияют: срок 
службы, условия работы, стиль руководства и морально-
психологический климат в коллективе; о профессиональном 
здоровье свидетельствуют: состояние здоровья; число разводов, 
количество дисциплинарных проступков, взысканий; негативное 
поведение, суицидов, смертей по болезни, при несчастных слу-
чаях, при исполнении служебных обязанностей. 

К негативным последствиям стрессовых факторов относятся:  
1. индивидуально-психологические последствия в виде 

эмоционального выгорания, профессиональной деформации; 
2. социально-психологические последствия в виде недос-

татков морально-психологического климата в коллективе, не-
эффективный стиль руководства, что влечет текучесть кадров; 

3. психо-соматические заболевания, смертность, суициды. 
Эти последствия взаимосвязаны, например, суицид может 

быть связан со стилем руководства, скрытым конфликтом и др.  

                                      
1 Чернавский А.Ф. Психосоциальные основы здоровья сотрудников пра-

воохранительных органов// Психопедагогика в правоохранительных орга-
нах. 2010. № 1 ( 40). С. 58-61 
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Для эффективной работы следователя необходимы не 
только знания (пополняемые в течение всей профессиональ-
ной деятельности), но и навыки (в частности, навыки эффек-
тивного проведения различных следственных действий). С 
увеличением профессионального стажа знания и навыки, как 
правило, совершенствуются, а здоровье ухудшается. Один 
фактор способствует росту профессионального мастерства 
(совершенствование знаний и навыков), а другой (ухудшение 
состояния здоровья) способствует снижению эффективности 
профессиональной деятельности (усталость, выгорание, сер-
дечно – сосудистые заболевания, семейные конфликты, алко-
гольная зависимость, суициды и т.д.) 

Во всем мире служба в правоохранительных органах тра-
диционно относится к видам профессиональной деятельности 
с высоким уровнем эмоционально-стрессовых нагрузок. За ру-
бежом применяются методики специальной подготовки по-
лицейских к воздействию этих факторов.1  

Профессиональная деятельность следователей отличается 
постоянным нервно-психическим и эмоциональным напряже-
нием, обусловленным как содержанием работы, так и специ-
фической обстановкой, в которой она осуществляется. Она свя-
зана с агрессивно настроенными по отношению к ним людям 
(подозреваемые, обвиняемые, граждане, негативно относящие-
ся к сотрудникам правоохранительных органов), да и ситуации, 
возникающие при расследовании уголовного дела, эмоцио-
нально окрашены агрессией (допрос, очная ставка и др.).  

Негативные факторы усиливаются в обстановке межнацио-
нальных конфликтов, в отдельных регионах условия деятельно-
сти следователя не только стрессогенны, а экстремальны; в усло-
виях негативного отношения значительной части общества к 
сотрудникам правоохранительных органов, при сокращении 

                                      
1 Рош А.Н. Стресс-факторы в работе полицейских буржуазных стран 

//Преподавание юридической психологии и ее практическое применение… 
Ч. 2. Тарту, 1986. С. 92-95. 
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контактов сотрудников правоохранительных органов с другими 
людьми вне рамок правоохранительной деятельности. 

Стоит также вопрос своевременного выявления рисков 
коррупционного поведения, вождения автомашины в состоя-
нии опьянения, превышения служебных полномочий, приме-
нения незаконных методов следствия и т.д. 

На основе различных теорий и исследований составлен 
перечень из ряда факторов, которые могут приводить к стрес-
су. Стресс может вызываться: избытком или дефицитом рабо-
ты; нехваткой времени и длительными паузами; необходи-
мостью принимать слишком много решений; утомлением; фи-
зическими характеристиками окружающей среды; большой 
длительностью работы.  

Основное внимание исследователей связано с двумя фак-
торами – это условия труда и рабочая нагрузка.  

Для руководителей более значимым раздражителем яв-
ляются профессиональные перегрузки. French & Caplan (1973) 
ввели понятие количественной и качественной перегрузки. 
Первая связана с наличием "слишком большого количества 
работы", вторая – с тем, что работа "слишком сложная". Пере-
грузка ведет к деструкции. Это может проявляться во вторич-
ных факторах риска, например, в курении. Люди, имеющие 
больше телефонных контактов, служебных встреч в единицу 
рабочего времени, выкуривают значительно большее коли-
чество сигарет, чем люди с меньшей нагрузкой по этим фак-
торам. Наблюдается зависимость между продолжительностью 
рабочего дня и смертью от ишемической болезни сердца. Так, 
из 100 молодых пациентов с сердечными нарушениями 25% 
работали по 60 и более часов в неделю (профессиональные 
перегрузки), в этой группе продолжительная эмоциональная 
нагрузка предшествовала 91% сердечных приступов.1 Иссле-

                                      
1 Кари Л.Купер, Джуди Маршалл. Источники стресса "белых воротнич-

ков"// Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная пси-
хология: современное состояние и перспективы развития. Хрестоматия. М.: Ра-
дикс, 1995. С. 182. 
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дования И.Г. Карташова в отношении военнослужащих по 
контракту показали, что продолжительность служебного вре-
мени достигала 57 часов в неделю, что в 1,43 раза превышает 
установленную законом норму, такая "переработка", не ком-
пенсируемая в отношении офицеров армии, негативно влияла 
на состояние их здоровья, времени отдыха для восстановления 
сил и здоровья было недостаточно.1  

Многие управленцы реагируют на перегрузки увеличе-
нием длительности работы. Во многих организациях такой 
тип поведения стал нормой, которой стараются придержи-
ваться.  

Характер взаимоотношений с руководством, коллегами и 
подчиненными (в нашем случае – с участниками уголовного 
процесса). Хорошие взаимоотношения между участниками 
рабочей группы являются центральным моментом в обеспе-
чении здоровья, как организации, так и ее членов. Стресс мо-
жет возникнуть не только из-за плохих взаимоотношений, но 
и от другого фактора – отсутствия адекватной социальной 
поддержки в сложных ситуациях (Lazarus, 1966).  

Страх понижения в должности или отставки по возрасту 
может быть сильным для тех, кто достиг "потолка своей карьеры". 

Стрессогенным является и низкий уровень удовлетворен-
ности трудом, связанный с отсутствием участия в принятии 
решений, невозможностью обратной связи с руководителем и 
отсутствием оценки хорошей работы, что может увеличить 
риски для здоровья: плохое физическое состояние, "защитное 
пьянство", подавленное настроение, низкий уровень самоува-
жения и удовлетворенности жизнью. 

Есть разница между стрессом и перегрузкой. Мы можем 
выносить значительные перегрузки, но физиологические изме-
нения, происходящие в результате стресса, могут сильно ос-
лаблять нас. Нужна работа – "подзарядка батарей" – регуляр-

                                      
1 Карташов И.Г. Условия жизни военнослужащих по контракту как фактор 

их здоровья// СОЦИС, 2008. № 2, С. 118-122. 
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ная и эффективная. Нужно научиться прибегать к ней преж-
де, чем наступит полное истощение. Исследования Р. Лазаруса 
показали, что способность преодолевать стресс более важна, 
чем природа и величина стресса, частота его воздействия.1  

Критериями психофизической адаптации считаются со-
стояние здоровья, настроение, тревожность, степень утомляе-
мости, активность поведения. Дезадаптация проявляется в раз-
личных нарушениях деятельности: в снижении производи-
тельности труда и его качества, в нарушениях дисциплины 
труда, в повышении аварийности и травматизма.  

Любая профессия в сфере "человек-человек" формирует 
личность, усиливает одни черты личности и ограничивает 
развитие других. "Социальная роль" влияет на поведение че-
ловека. Наряду с формированием качеств личности, которые 
мы оцениваем позитивно – с точки зрения требований к ра-
ботнику правоохранительных органов – принципиальность, 
стрессоустойчивость, целеустремленность, решительность, ини-
циативность, уверенность, внимание, коммуникативные каче-
ства, профессия формирует и качества, которые общество 
оценивает негативно – правовой нигилизм, подозрительность, 
"обвинительный уклон", формализм и равнодушие к людям, 
актуальная агрессивность, охватываемые понятием "профес-
сиональная деформация". Профессиональная деформация, 
прежде всего обвинительный уклон, правовой нигилизм явля-
ются также и коррупциогенными факторами. 

Под профессиональными деформациями обычно пони-
мают деструктивные изменения личности, возникающие в 
процессе выполнения профессиональной деятельности. В ре-
альной жизни этот процесс протекает стихийно, часто неосоз-
нанно для самой личности. Профессиональная деформация 
является результатом взаимного влияния специфики служеб-
ной деятельности и профессиональной роли, с одной сторо-

                                      
1 Лазарус Р. Теория стресса и психофизические исследования // Эмоцио-

нальный стресс / Под ред. Леви. Л.: Медицина, 1970. 
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ны, и личностных характеристик, с другой. Личностные пред-
посылки к развитию профессиональных деформаций склады-
ваются еще до начала службы, но начинают развиваться и 
проявляться в ходе освоения новой социальной роли, поэтому 
актуально выявление личностной склонности к аддиктивному 
или делинквентному поведению на этапе отбора работников. 
Личностные предпосылки к развитию профессиональной де-
формации обнаруживаются уже в первые годы службы, в пе-
риод адаптации к ней, когда осваивается социальная роль. В 
этот период возможно осуществление диагностики и органи-
зация профилактики. Выявление личностных предпосылок 
возможно с помощью метода исследовательской деловой иг-
ры.1 В ряде зарубежных стран – США, Канаде, Великобрита-
нии, Германии, Италии, Японии полная оценка пригодности 
кандидатов к службе, соответствия их морально-деловых ка-
честв требованиям организации дается только после прохож-
дения ими двухгодичной стажировки.2 Профессиональные 
деформации личности (негативные изменения личности) раз-
виваются на основе временных психических состояний утом-
ления, усталости, монотонии, напряженности, в ситуациях с 
психическими и физическими перегрузками, требующих ре-
шительных действий и способностью идти на риск. 

Следствием долговременной стрессовой ситуации являет-
ся выгорание (психическое, эмоциональное, профессиональ-
ное). Синдром профессионального выгорания рассматривает-
ся как долговременная стрессовая реакция, или синдром, воз-
никающий вследствие продолжительных профессиональных 
стрессов средней интенсивности. Ключевую роль в синдроме 
"выгорания" играют эмоционально затрудненные или напря-

                                      
1 Борисова С.Е. Профессиональная деформация сотрудников милиции 

и ее личностные детерминанты: Дис. … канд.психол. наук: 19.00.06: М., 
1998. 

2 Мирнова Л.И., Кузнецов А.П. Зарубежный опыт предупреждения пре-
ступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов//Меж-
дународное публичное и частное право. 2007. № 3. 
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женные отношения в системе "человек-человек".1 Вероятность 
появления проблемы "выгорания" увеличивается по мере 
возрастания частоты и продолжительности контактов раз-
рушительной или раздражительной природы. Одна из моде-
лей "выгорания", предложенная голландскими исследовате-
лями, рассматривает "выгорание" как состоящее из эмоцио-
нального истощения и деперсонализации. Эмоциональное 
истощение проявляется в сниженном эмоциональном фоне, 
равнодушии или эмоциональном перенасыщении. Деперсо-
нализация проявляется в деформации отношений с другими 
людьми: повышение зависимости, либо в повышении негати-
визма, циничности установок и чувств по отношению к под-
чиненным либо другим лицам (участникам уголовного про-
цесса).  

Выгорание (burnout) сопровождается субъективным ощу-

щением подавленности, утомления, внутренней опустошен-
ности, возникающими в процессе повышенных нагрузок. Вы-

горание физически проявляется в чувстве сильного утомле-
ния, подверженности инфекциям. 

Психические проявления выгорания: нарастающая тен-
денция думать негативно; потеря чувства целесообразности и 
жизненной энергии; повышенная конфликтность отношений 

с окружающими.  
Существуют пределы физическим силам. При возникшем 

утомлении необходим полноценный отдых, иначе психиче-
ские резервы будут скоро истощены.  

Проявлением дезадаптации в поведении является также 
агрессивное поведение. Агрессивное поведение рассматрива-
ют как противоположное адаптивному. Английский социолог 

Г. Вильсон полагает, что современное насилие в подавляющем 
большинстве случаев – это своеобразная форма невротическо-

го протеста личности против различного рода стрессовых фак-

                                      
1 Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятель-

ности. Спб.: Речь, 2001. С. 276. 
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торов и условий социальной жизни, в которых ей трудно адап-

тироваться.1  
Агрессия, неизбежно возникающая в ходе выполнения 

служебной деятельности в правоохранительной деятельности, 

может перенаправляться на:  

- других лиц, более слабых, ниже по статусу – подчинен-

ных, подозреваемых, свидетелей и потерпевших, членов семьи, 

детей; 

- неодушевленные предметы, при этом негативная, соци-

ально неодобряемая форма поведения – во время семейных 

скандалов бить посуду, телефоны, в общественных местах 

бить витрины, окна, но есть и позитивный, социально одоб-

ряемый выход – в спортзале, боксерскую грушу, мяч; 

В исследованиях, посвященных психологии труда, было 

установлено, что чем меньше физическая нагрузка, тем боль-

ше риск сердечно-сосудистых заболеваний поражение сердеч-

ной мышцы, стенокардия, каронарная недостаточность; в то же 

время у "белых воротничков", в профессиях, требующих мини-

мальных физических затрат, риск негативных последствий от 

стресса, вызванного ролевыми конфликтами, возрастает.2 

- животных, которые не могут себя защитить – пострелять 

воробьев, голубей, лебедей, пнуть кошку, убить собаку, закон-

ная или незаконная охота (браконьерство);  

- деятельность (негативный вариант – на участника уго-

ловного процесса во время следственного действия; позитив-

ный, социально одобряемый вариант – спорт); 
- самого себя (аутоагрессия) – проявляется в психосома-

тических заболеваниях – сердечно-сосудистых или желудоч-

                                      
1 Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятель-

ности/Под ред. Г.С.Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М.Снеткова. СПб.: Речь, 
2001. С. 152. 

2 Кари Л.Купер, Джуди Маршал Источники стресса "белых воротнич-
ков"//Психология труда и организационная психология: современное со-
стояние и перспективы развития. Хрестоматия. М.: Радикс, 1995. С. 185. 
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но-кишечного тракта; в крайних случаях – это суициды, а 
также рискованное поведение как вид скрытого суицида, алко-
голизм (защитное пьянство) и наркоманию как самоуничто-
жающее поведение также можно рассматривать как вид ауто-
агрессии. 

В то же время нормативные акты предъявляют повы-
шенные требования к публичному поведению государст-
венного служащего (к которым относятся и следственные 
работники): требование "избегать конфликтных ситуаций", 
способных нанести ущерб их чести и достоинству, репута-
ции или авторитету государственного органа.1 От оценки 
поведения государственного служащего (в том числе след-
ственного работника) населением зависит имидж органов 
власти в целом. 

Появление первых единичных негативных сигналов – 
суициды, преждевременный, ранний уход из жизни вследст-
вие заболеваний, совершение преступлений и администра-
тивных проступков работниками свидетельствует о необходи-
мости проведения не только контроля и дисциплинарной 
практики, но и профилактики. Проявлением влияния нега-
тивных факторов производственной деятельности является 
семейное неблагополучие, соматические заболевания, в край-
них случаях – суициды. Хотелось бы, чтобы с приобретением 
необходимого опыта следственной деятельности и выработ-
кой навыков они параллельно не получили "букет" психосо-
циальных заболеваний, не "сгорели" на работе, не выработав 
профессионального стажа работы. Профилактика лучше ле-
чения.  

Развитие концепции профессионального здоровья в 

науке связано с психологическим обеспечением профессио-

                                      
1 Общие принципы служебного поведения государственных служащих, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 
N 885; Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации, утверж-
денный Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
17.03.2010 № 114. 
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нальной деятельности лиц опасных профессий или профес-

сий, связанных с воздействием экстремальных факторов. 

Концепция профессионального здоровья направлена на 

обеспечение безопасности профессиональной деятельности, 

высокого уровня физического и психического здоровья, а 

также профессионального долголетия. В свою очередь здо-

ровье зависит от условий, в которых осуществляется повсед-

невная жизнедеятельность, при этом выделяют социальные 

факторы, генетические (наследственные) и поведенческие 

(образ жизни). К факторам, свидетельствующим о социаль-

ном неблагополучии относят, в частности, информацию о 

доле лиц, имеющих отличное, хорошее, удовлетворитель-

ное или неудовлетворительное здоровье; среднедушевой 

доход в семье; рост количества молодых холостых офице-

ров, не имеющих семей; уменьшение количества детей; 

обеспеченность жильем; реальную продолжительность слу-

жебного времени (переработки), качество медицинского 

обслуживания и другие.1 Под эффективностью профессио-

нальной деятельности понимают не только высокую произ-

водительность и качество труда, но и их соотношение с те-

ми усилиями, которые человек затратил для их достижения. 

Ситуация, при которой ценой профессионального успеха 

становится здоровье, не может считаться нормой.  

На преодоление негативных последствий воздействия 

стресса на поведение человека в профессиональной деятель-

ности направлена разработка стратегии и развитие навыков 

coping behavior (копинг-поведения). Оно рассматривается как 

стабилизирующий фактор, позволяющий людям поддержи-

вать психосоциальную адаптацию в течение периодов стресса. 

Можно выделить также специфические копинг – стратегии, 

например, направленные на преодоление искушения упот-

                                      
1 Карташов И.Г. Условия жизни военнослужащих по контракту как фактор 

их здоровья// СОЦИС, 2008. № 2. С. 118-122. 
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ребления алкоголя, для ситуаций возможного использования 

огнестрельного оружия.  

Можно выделить несколько направлений сохранения 
профессионального здоровья и профилактики профессио-
нальных деформаций сотрудников правоохранительных 
органов: 

- Организационно-правовые: обеспечение социальных га-
рантий, установленных законом и другими нормативно-пра-
вовыми актами; 

- Психологические, среди которых: 
Социально-психологические – формирование необходи-

мого социально-психологического климата в коллективе – 
атмосферы эмоциональной и материальной поддержки, 
взаимопомощи, делового сотрудничества, развитие и сохране-
ние позитивных традиций; 

Индивидуально-психологические – отбор сотрудников, 
психодиагностика и психокоррекционные мероприятия, вклю-
чая проведение необходимых тренингов, определение при-
годности к выполнению профессиональных задач, в том 
числе использования оружия и другие. Мониторинг психо-
логического состояния работников (включая психодиагнос-
тику аддиктивного поведения, уровня риска суицида и пси-
хосоматических заболеваний, конфликтных ситуаций, сфор-
мированности копинг – стратегий) необходим не только 
при отборе и приеме на работу сотрудников, а систематиче-
ски – при аттестации, выдвижении на вышестоящую долж-
ность и др.  

Система социально-психологических тренингов вклю-
чает тренинги, направленные на обучение рациональному 
реагированию на агрессивные действия со стороны окру-
жающих, тренинги конструктивного выхода из конфликта, 
методы снижения уровня агрессии у агрессивного партнера 
по общению, методы быстрого снижения собственной аг-
рессии. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Ю.В. Драчева 

(Федеральное государственное учреждение   
"Всероссийский научно-исследовательский институт МВД 

Российской Федерации", Россия) 
 

 
Современное общество предъявляет выпускнику высших 

образовательных учреждений МВД России, особые требова-
ния, среди которых важное место занимают высокий профес-
сионализм, самоконтроль, активность, творчество. 

Результаты проведенных исследований показывают, что 
на профессиональное становление молодого специалиста 
влияют в большей степени первые годы работы. Первые годы 
после окончания высшего образовательного учреждения МВД 
России являются тем "испытательным сроком", который опре-
деляет дальнейшие позиции молодого специалиста. Однако 
именно в это время молодым специалистам приходится стал-
киваться со множеством проблем и психологических труд-
ностей, которые затрудняют процесс вхождения в должность. 
Новые функциональные обязанности, смена социального ок-
ружения, напряженность графика работы и многие другие 
факторы, обостренные социально-экономическими пробле-
мами, в одних случаях приводит к отказу сотрудников от 
профессиональной деятельности, в других – к возникновению 
отрицательных психических состояний, напряженности отно-
шений внутри коллектива, и как следствие – увольнению из 
органов внутренних дел.  

Высшее руководство МВД России, психологи и сотрудни-
ки кадрового аппарата обращают внимание на заметно увели-
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чившееся число увольнений из органов внутренних дел. Такая 
реакция на трудности, заставляющая спрятаться, уйти от проб-
лем, замкнуться в собственных переживаниях является неэф-
фективным способом поведения при столкновении с препят-
ствиями и трудностями в профессиональной деятельности, 
однако можно и нужно научиться эти противоречия и труд-
ности преодолевать. 

Механизмы преодоления жизненных трудностей и свя-
занное с ними поведение индивида принято относить к пси-
хологии копинга. 

Понятие копинг-поведение происходит от coping (англ.) – 
совладание, преодоление чего-либо внешнего (обстоятельств, 
трудной ситуации, условий, которые могут быть причиной 
экстремального состояния) или внутреннего (собственных 
чувств, желаний, эмоций, состояний, внутренних конфлик-
тов). 

Проблема "копинга" (совладания) личности с трудными 
жизненными ситуациями возникла в психологии во второй 
половине ХХ века, и была связана с именами L. Murphy, R. 
Lazarus, S. Folkman, которые понимали копинг как сумму ког-
нитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индиви-
дом для ослабления влияния стрессовых факторов. Сущест-
венным было положение о том, что копинг-поведение начина-
ет действовать тогда, когда простого приспособления недоста-
точно. В отечественной психологии разработками теории пре-
одолевающего поведения занимались Л.И. Анцыферова, К. 
Муздыбаев, С.К. Нартова-Бочавер, и другие. Российские ис-
следователи, оценивая копинг-поведение как ситуативную 
модификацию жизненного стиля, делали акцент на значи-
мость ситуации в жизни человека и его психологические воз-
можности (ресурсы) эти трудности преодолевать. 

Рассматривая копинг-поведение как процесс, можно вы-
делить стадии его протекания. Трудные события в жизни лю-
дей неожиданны, и на эту внезапность человек реагирует сна-
чала на сенсорном уровне – состоянием оцепенения, которое 
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быстро сменяется особой активностью личности, получившей 
название "когнитивное оценивание". Это процесс распознава-
ния особенностей ситуации, выявление негативных и позитив-
ных ее сторон, определение смысла и значения происходящего. 
Главным результатом когнитивного оценивания является зак-
лючение человека – подконтрольна ли ему ситуация или он не 
сможет ее изменить. Различают три вида когнитивных оценок: 

первичная оценка ситуации – включает заключение о со-
бытии как благотворном, вредном или нейтральном для чело-
века, касается меры участия человека в возникшей ситуации; 

вторичная оценка – направлена на оценку значения и 
влияния возможностей человека по преодолению, включая 
возможную поддержку со стороны окружающих, соответствия 
способностей и знаний человека требованиям ситуации;  

третичная оценка или переоценка ситуации – результат 
пересмотра жизненного события, новая постановка задачи и 
выбор новых альтернатив поведения. Предшествующие не-
удачи или новая информация могли изменить мысли и собы-
тия. Переоценка может повлечь за собой открытие новых ре-
сурсов в личности и среде ее преодоления. 

От уровня развития механизма когнитивного оценивания, 
его гибкости, от способности человека с разных точек зрения 
рассматривать трудную ситуацию и прибегать к приемам пе-
реоценки зависит правильный выбор стратегии совладания с 
травмирующим событием. Главным результатом когнитивно-
го оценивания является заключение человека – подконтрольна 
ли ему ситуация, или он не сможет ее изменить [1, с. 7]. 

Таким образом, при столкновении с трудностями молодой 
специалист начинает оценивать всю проблемную ситуацию в 
целом, а также свои возможности справиться с ней. На основе 
этих оценок формируется эмоциональная реакция на проис-
ходящее, и "подтягиваются" средства, позволяющие эти труд-
ности преодолевать. 

Существует совокупность факторов и механизмов, позво-
ляющих "снять" проблемную ситуацию, то есть найти средст-
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ва, пути и способы ее решения. Их можно рассмотреть в сле-
дующих аспектах: 

- когнитивном аспекте преодоления проблемной ситуа-
ции, включающем выработку нового алгоритма решения проб-
лемы. Это, как правило, творческий процесс поиска нового 
способа принятия решения; 

- мотивационном аспекте, связанном с анализом побуди-
тельных факторов, мобилизующих человека или на борьбу и 
поиск выхода из проблемы, или на избегание, уход от ее раз-
решения. То есть факторов, способствующих поддержанию 
длительной, настойчивой, целенаправленной активности по 
преодолению проблемной ситуации, или быстрого прекра-
щения этой активности и отказа от дальнейшей борьбы; 

- поведенческом аспекте, который включает в себя пове-
денческие программы и способы, направленные на выход из 
проблемной ситуации. Они являются результатом функцио-
нирования когнитивных и мотивационных механизмов прео-
доления проблемных ситуаций [2, с. 128]. 
 

На наш взгляд, необходимо дополнить этот процесс еще 
одной составляющей: эмоциональным аспектом преодоле-
ния трудной ситуации, который проявляется в виде пере-
живания различных чувств: злости, раздражения, протеста, 
вины, самообвинения или совладания со своими эмоциями, 
поддержание эмоционального равновесия и баланса. Дан-
ный аспект связан с желанием установления устойчивых 
положительных взаимоотношений с коллегами, наставни-
ком и руководителем, со стремлением к высокому уровню 
удовлетворенности этими взаимоотношениями и своей по-
зицией в этой системе. 

Преодолеть трудность – значит активизировать совокуп-
ность когнитивных, эмоциональных, мотивационных и пове-
денческих факторов и механизмов, позволяющих "снять" проб-
лемную ситуацию, то есть найти средства, пути и способы ее 
решения. 
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Весь процесс преодоления трудностей можно описать 

схематично следующим образом: 

1. Осознание трудностей → 

2. Эмоциональное переживание → 

3. Выработка решения по их преодолению → 

4. Реализация действий по преодолению трудностей → 

5. Оценка результата. 

Таким образом, процесс профессионального становления 

молодого сотрудника органов внутренних дел в послевузов-

ский период определяется путем преодоления трудных проб-

лемных ситуаций. Выделяют 4 типа стратегий преодоления: 

1. Стратегия приспособления личности к условиям дея-

тельности в проблемных, трудных ситуациях службы. В дан-

ном случае проблемность и психологические затруднения 

остаются, но специалист привыкает к худшему, не ждет хо-

рошего. При такой стратегии поведения процесс вхождения в 

должность затягивается, адаптация в коллективе затрудняется. 

2. Стратегия ухода от трудностей через психологические 

механизмы защиты личности, бегство от реальности. Это мо-

жет быть алкоголизм, замещение мотивации служебной дея-

тельности, ложные самооправдания, что, в конечном счете, 

приводит к уходу со службы. 

3. Смена условий служебной деятельности: переход в дру-

гое подразделение, службу, но не уход из органов внутренних 

дел. Данная стратегия будет считаться эффективной, если она 

может привести в дальнейшем к формированию стратегии 

следующего типа. 

4. Стратегия активного изменения психологического за-

труднения путем профессионально значимого личностного 

роста, освоение эффективных технологий деятельности, со-

провождаемое изменением, как профессионального самосоз-

нания, так и отношений в коллективе ОВД. 

Стратегии преодоления трудностей в профессиональной 
деятельности условно можно разделить на эффективные и 



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 116 

неэффективные, принципиально различающиеся по своей 
направленности и целям, которые они преследуют. 

Эффективные стратегии направлены на "работу" с самой 

проблемой, с содержанием возникшего противоречия и имеют 

своей целью преодоление тех препятствий, которые создает 

данная проблема на пути возможности профессионального 

развития личности, ее самореализации и полноценной жизни. 

Неэффективные стратегии реально оказываются направлен-

ными на избегание проблемы, ослабление остроты пережи-

ваемого кризиса, сопровождающих его эмоциональных со-

стояний, что не снимает саму проблему. 

Конструктивно переживая трудности, личность, как пра-

вило, поднимается на более высокий уровень развития. Это 

связано с тем, что происходит перестройка психологической 

структуры личности. Порождая психологическую напря-

женность, трудности стимулируют профессиональное разви-

тие. Молодой специалист, находящийся в постоянном поиске 

новых способов выполнения деятельности, повышающий 

свою квалификацию, стремящийся реализовать себя в работе 

имеет больше шансов на успешное профессиональное ста-

новление. 

Результаты проведенных исследований психологических 

трудностей профессионального становления и стратегий их 

преодоления сотрудниками органов внутренних дел показа-

ли, что молодые специалисты в большинстве случаем при 

столкновении с различными типами трудностей используют 

неэффективные копинг-стратегии. 

Недостаточная эффективность используемых выпускни-

ками копинг-стратегий подтверждается как мнением опро-

шенных экспертов – руководителей, наставников, психологов, 

участвующих в процессе профессионального становления со-

трудников, так и собственной оценкой удовлетворенности 

молодых специалистов разрешением психологических труд-

ностей на данном этапе 3, с. 131.  
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Исходя из вышеизложенного, достаточно остро встает воп-

рос о возможности психологической подготовки к прогнози-
руемым трудностям и обучения эффективным стратегиям 

преодоления. Данная цель может быть достигнута путем раз-
работки и реализации соответствующей программы психоло-
гической помощи. 

Немаловажным является объединение усилий различных 
субъектов, принимающих участие в процессе профессиональ-

ного становления молодых сотрудников ОВД, и создание ими 
системы психологической помощи, включающей в себя: прив-

лечение наставника; психологическое консультирование по 
вопросам профессионального становления; индивидуальную 
воспитательную работу; проведение тренинговых занятий; 

проведение практических занятий по совместному анализу 
сложных ситуаций; обучение навыкам саморегуляции; лич-

ный пример авторитетного человека (наставника, руководи-
теля). 

Объединение усилий руководителя, наставника, психоло-

га, сотрудников ОВД в процессе профессионального станов-
ления молодого специалиста, их влияние на интенсивность 

этого процесса, совместное установление критериев и путей 
целенаправленного, сознательного управления им – это задача 

первостепенной важности для ОВД, от решения которой зави-
сит качество службы молодого сотрудника и эффективность 
его включения в оперативно-служебную деятельность подраз-

деления. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДЕВІАНТНИХ ДІЙ 

СУЧАСНОГО ПРАВООХОРОНЦЯ 

В ПУБЛІКАЦІЯХ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Г.В. Андрєєва 
(Харківський національний університет внутрішніх справ,  

Україна) 
 

Уявлення різних соціальних груп про діяльність міліції є 
важливим соціальним фактом, який певним чином визначає 
стан правопорядку у суспільстві, ефективність діяльності мілі-
ції, характер взаємовідносин міліції з населенням, рівень дові-
ри до правоохоронців та держави в цілому. Головне призна-
чення таких соціальних уявлень – прогнозувати майбутній 
розвиток подій при контактах з працівниками міліції. Важли-
вим аспектом соціальних уявлень є розуміння того, що спону-
кає правоохоронців до тих чи інших дій, тобто мотивів їх по-
ведінки. Через осмислення мотивації дій населення намагаєть-
ся зрозуміти, пояснити та передбачити найбільш ймовірні дії 
працівників міліції. 

Неодноразово підтвердженим соціологічними досліджен-
нями є висновок про домінування в громадській думці негати-
вних уявлень про міліцію, як про організацію в цілому, так і 
про її співробітників. Соціальну групу, яка, як епіцентр, по-
ширює у суспільстві негативну інформацію про міліцію, скла-
дають люди, які були свідками або потерпілими від свавілля 
або бездіяльності правоохоронців. Хоча уявлення цієї соціаль-
ної групи не можна вважати неупередженим відображенням 
дій міліції, однак вони, тією чи іншою мірою викривлено, все 
ж таки віддзеркалюють реальні девіантні дії і мотивацію пра-
воохоронців. Така інформація, незважаючи навіть на її можли-
ву упередженість та емоційність, має користь, так як висвітлює 
ситуації, в яких, окрім правоохоронців та автора слів, частіше 
за все немає інших свідків. І ця інформація, хоча й гіперболізо-
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вано, все ж дає уявлення про мотивацію дій правоохоронців, 
принаймні очима громадян. 

Мережа Інтернет надає громадськості можливість вільно 
висловити своє враження від контактів з правоохоронцями, а 
науковцям – дослідити соціальні уявлення про рушійні сили 
діяльності міліції – мотивацію її працівників. 

Дослідженню мотиваційної сфери правоохоронця прис-
вячено цілу низку наукових праць: В.Андросюк, М.Ардавов, 
Г.Бабушкін, В.Барко, В.Васильєв, Л.Казміренко, А.Караваєв, 
Д.Кобзін, В.Медведєв, А.Москаленко, А.Роша, А.Стародубцев, 
О.Шаповалов, Г.Юхновець та ін. [1]. Дослідницькі методики 
цих вчених орієнтовані на спостереження за поведінкою пра-
воохоронців, їх опитування на предмет життєвих прагнень, 
бажань, спонукань до роботи. Для отримання більш повної 
інформації щодо мотивів поведінки правоохоронців науков-
цями передбачені методики проведення бесід з керівниками 
підрозділів або наставниками щодо оцінки ділових і особистих 
якостей їхніх підлеглих. Наш науковий інтерес викликає дум-
ка населення як ще однієї сторони, зацікавленої в успішному 
виконанні працівниками міліції службових обов’язків. Необ-
хідність і важливість використання громадської думки в мене-
джменті ОВС України обґрунтовують такі науковці, як Бан-
дурка О.М., Московець В.І., Рущенко І.П., Свєженцева Ю.О., 
Соболєв В.О. [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Однак на сьогодні недостатньо ви-
користаний потенціал дослідження девіантної мотивації пра-
воохоронців через аналіз громадської думки, особливо тих 
громадян, хто має досвід контактів з міліцією. 

Отже, метою нашого дослідження є вивчення особливос-
тей та характеру мотивації девіантних дій сучасного правоо-
хоронця, а також факторів інституційного впливу на них, че-
рез аналіз інформації мережі Інтернет, в першу чергу публі-
кацій в електронних ЗМІ та коментарів до них.  

Перш за все слід зауважити, що під мотивацією науковці в 
галузі менеджменту розуміють відносно стабільну систему 
стимулів і мотивів, які визначають поведінку конкретного 
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працівника. До стимулів відносять ті фактори, що впливають 
на відношення особистості до службової діяльності (організа-
ція праці, заробітна плата, премії тощо). Мотиви – це такі фак-
тори, що безпосередньо впливають на зміст праці (наприклад, 
задоволення творчим, інноваційним характером праці, відчут-
тя поваги виконуючого обов’язки з боку оточуючих, визнання 
результатів праці, можливість просування по службі, професії 
тощо) [8; с. 340-341]. Сукупність мотивів утворює внутрішню 
мотивацію працівника, стимули лежать в основі зовнішньої 
мотивації (стимулювання). 

Які ж за характером виникнення мотиви правоохоронців 
відображені в соціальних уявленнях? Які потреби, на думку 
громадськості, домінують у правоохоронців та яким способам 
їх задоволення вони надають перевагу? Частково відповіді на 
ці питання дають результати соціологічного дослідження що-
до вивчення соціальних уявлень населення про міліцію, про-
веденого методом інтерв’ю у 2010 році працівниками науково-
дослідної лабораторії кадрового, соціологічного та психоло-
гічного забезпечення ОВС Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ. У рамках дослідження для отриман-
ня більш повноцінної інформації за участю автора був прове-
дений контент-аналіз публікацій про міліцію в мережі Інтер-
нет. Виходячи з того, що користувачі електронних сайтів у ба-
гатьох випадках представляють себе безособовими ніками, во-
ни більш відвертіше і детальніше описують контакти з право-
охоронцями, надають ґрунтовну оцінку діям останніх, вихо-
дячи з власного досвіду, досвіду своїх знайомих, друзів. Крім 
того, ЗМІ, в тому числі й електронні, називають так званою 
"четвертою владою" в країні, яка суттєво впливає на форму-
вання або зміну громадської думки, характеру настроїв тих чи 
інших соціальних груп. Ось чому важливо спрямовувати нау-
ковий інтерес на аналіз інформації з мережі Інтернет. 

Результати проведеного дослідження засвідчили про де-
конструкцію радянського канону вартового порядку, за якого 
правоохоронця характеризувала особиста незацікавленість і 



 
КРИМІНОЛОГ ІЧН І ДОСЛІ ДЖЕННЯ  

 

 121 

соціальна подоба міліціонера до більшості людей, та співісну-
вання декількох образів працівника міліції. Ядро всіх цих соці-
альних уявлень – образів працівників міліції – складає тріада з 
певною мірою абстрактними негативними характеристиками, 
такими як небажання виконувати професійні обов’язки, вико-
ристання службових повноважень для особистого збагачення і 
вседозволеність. У кожній соціальній групі, яка породжує пев-
не однорідне соціальне уявлення про міліцію, абстрактне ядро 
наповнюється своїм змістом, поясненнями, сценаріями-очіку-
ваннями з властивими їм побоюваннями, виправданнями або 
осудом тощо.  

Найчастіше в публікаціях згадуються випадки застосуван-
ня працівниками міліції у службовій діяльності тортур, кату-
вання, погроз застосування заходів фізичного впливу (31% пуб-
лікацій). За свої незаконні методи роботи, на думку респон-
дентів, правоохоронці відчувають свою безкарність (28%) і все-
дозволеність (22%). У кожній п’ятій публікації згадуються 
процесуальні порушення працівників міліції (22%), їх продаж-
ність, корумпованість (20%), факти вимагання (18%). Шоста 
частина публікацій (16%) описує жорстокість, агресивність 
тих, чиїм обов’язком є захист прав і законних інтересів грома-
дян ("правоохранители более изобретательны в жестокости, чем 
собственно преступники"). Інші характеристики правоохорон-
ців рідше згадуються у публікаціях. А саме: самоствердження, 
найчастіше за рахунок слабших: дітей, жінок, інвалідів, людей 
похилого віку – 13% публікацій ("есть в милиции категория лю-
дей, если их можно назвать людьми, которые идут туда работать 
не ради карьеры, и не ради не последней зарплаты, и не ради ранней и 
жирной (по сравнению с другими профессиями) пенсии. Они уст-
раиваются в милицию, потому что там ты СИЛЬНЫЙ. И силу 
эту дает "Закон о милиции", по которому мента, сохрани Боже, 
пальцем тронуть, будь он трижды не прав; резиновая дубинка, коей 
бьют сзади по голове; наручники, которые любого силача превра-
щают в боксерскую грушу; наконец, пистолет, перед которым все 
как миленькие становятся на колени"), використання службового 
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становища в особистих цілях – 13%, порушення прав громадян – 
11%, сфабрикування справ – 11%, черствість, грубість – 11% 
("сначала мужа увели, а потом и меня. Как вещь какую-то. Я прошу: 
дайте я переоденусь, а милиционер – одевайся при мне. Я женщина, 
это унизительно"), нахабність – 11%, психологічний тиск на 
затриманих, підозрюваних, обвинувачених – 9% ("теперь ра-
ботники милиции предпочитают применять незаконное насилие 
более скрытно – в местах, утаенных от посторонних глаз, не 
оставляя следов, использовать психологическое насилие, чтобы 
избежать возможных проблем, и сделать факт насилия труднодо-
казуемым"), упередженість – 9%, спілкування за допомогою не-
цензурних слів – 7%, порушення норм законодавства, незнан-
ня законів – 7%, недобросовісність – 7%, зловживання спирт-
ними напоями – 7%, кругова порука – 4%, кришування кримі-
налітету – 4%, цинізм – 4% ("в среде милиционеров нередко явля-
ется выражение: "Я сам закон", который является неслыханным 
цинизмом и нахальством. Однако таких "защитников прав" ежед-
невно становится больше, потому что соблазнов слишком много"), 
некомунікабельність – 2%, неорганізованість, незібраність, 
бездіяльність – 2%, побоювання справжніх злочинців – 2% 
("доблесть работников украинской милиции уже вошла в историю. 
Наши смелые милиционеры способны бороться только с детьми, 
стариками и инвалидами. При виде настоящих преступников пос-
товые милиционеры прячутся в кусты, и, поджав хвост, ждут, ког-
да пройдет бандит или хулиган"). 

Які ж, на думку громадськості, причини того, що сучасний 
міліціонер втілився в образ агресивного, жорстокого, корум-
пованого перевертня, який зловживає службовим становищем 
заради особистих або корпоративних цілей, допускає застосу-
вання незаконних методів роботи? Як у відкритому електрон-
ному просторі люди пояснюють мотиви агресивної, байдужої, 
ворожої, зверхньої, нетактовної поведінки правоохоронців? 
Чого очікують респонденти від таких вартових порядку? 

Слід зазначити, що соціальні уявлення ґрунтуються на 
особистих або опосередкованих контактах респондентів з пра-
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воохоронцями. На основі побаченого, почутого або прочита-
ного люди роблять висновки про можливі мотиви поведінки 
співробітників міліції, які можна умовно поділити за джерелом 
походження на дві групи. До першої групи слід віднести "внут-
рішні" фактори, що криються в потребах, інтересах, життєвих 
орієнтирах, ділових та особистісних якостях правоохоронців. 
Другу групу становлять так звані "зовнішні" фактори, які най-
частіше інституціолізовані у системі ОВС. Крім того, слід роз-
різняти за механізмом впливу примусові стимули й мотиви та 
ті, що заохочують. 

За думкою авторів висловлювань, відсутність або недіє-
вість стимулів, що заохочують людей чесно працювати в мілі-
ції (низькі зарплати, тяжкі умови праці, недостатньо компен-
совані професійні ризики, низький престиж професії) обме-
жує приток до лав ОВС професійно придатних кандидатів, що 
мають потенціал чесно і віддано служити. Натомість до служ-
би в ОВС потрапляють так звані випадкові люди, котрі праг-
нуть влади, повноважень, гострих відчуттів і задоволення пот-
реби в самоствердженні. Найчастіше це відбувається за раху-
нок слабших – жінок, підлітків, людей похилого віку, інвалідів, 
іноземців, іногородніх, підоблікового елементу, осіб у стані 
алкогольного чи наркотичного сп’яніння, безхатьків, затрима-
них, "запрошених" у відділок, підозрюваних та ін. Особливості 
застосування правоохоронцями заходів фізичного і психічного 
впливу, вимагання по відношенню до згаданих категорій гро-
мадян яскраво описано в багатьох Інтернет-публікаціях. По-
терпілі, які мають власний досвід таких контактів, або хтось із 
близького їм оточення зазнав свавілля вартових порядку, вва-
жають, що в такий спосіб працівники міліції прагнуть швидко 
здобути докази по справі, вислужитися, отримати підвищення 
у званні чи посаді, "показати, хто тут закон", навчити молодих 
колег, "як треба працювати". 

Разом з тим, громадяни зазначають, що в ОВС немає зао-
хочень та стимулів, яки б компенсували працівникам ОВС не-
вдоволення такими сторонами служби, як робота у вихідні чи 
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святкові дні, понаднормова робота, необхідність працювати в 
нічну пору, труднощі у пошуку доказів по справі, незадо-
вільна заробітна плата, низький рівень матеріально-технічно-
го забезпечення тощо. Відсутність приваблюючих мотивів та 
заохочень провокує у правоохоронців в певній мірі перене-
сення поганого настрою на спілкування з громадянами. На-
приклад, як зазначають респонденти: "ППС тоже люди, и долж-
ны иметь график дежурств, и оплаченные сверхурочные. Платить 
им больше зарплату. А то никакой личной жизни...Вот и как соба-
ки...". 

За родом своєї діяльності міліціонер, оперативник чи діль-
ничний. щоденно стикається зі "зворотнім боком життя" – зло-
чинністю. У нього виробляється те, що в звичайному світі на-
зивається "черствістю" і проявляється у спілкуванні з громадя-
нами; своєрідний захисний механізм, що дозволяє зберігати 
психічну рівновагу. Природне людське почуття співчуття і 
жалю притупляється з кожним роком служби в міліції. Право-
охоронці змушені бути поза конфліктною ситуацією, а не в 
ній. Такий мотив поведінки також знайшов своє відображення 
в електронних публікаціях. 

Не менш цікавою для нашого дослідження виявилась дум-
ка громадян щодо мотивуючих факторів поведінки правоохо-
ронців, що мають інституціоналізований в системі ОВС харак-
тер (тобто ті спонукання до девіантних дій, які породжені та 
підтримуються самою системою ОВС). 

Як для будь-якого ефективного трудового колективу, для 
підрозділів ОВС властивий настрій на підтримання цінностей 
чи задоволення інтересів колективу, взаємовиручки, корпора-
тивного духу тощо. Однак, згідно з проаналізованими публі-
каціями, деякі традиційні для ОВС практики "корпоративнос-
ті" є дисфункціональними для правоохоронної діяльності і 
формують негативні соціальні уявлення про міліцію. Наприк-
лад, кримінальні схеми співробітників міліції, іноді за участю 
співробітників прокуратури ("если прокурор был в "бригаде", то 
держись. Регион гудел от милицейского произвола. "Бригада" прак-
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тически не давала сбоев. "Мусора" провоцируют и проводят, как у 
них называется, оперативную отработку, прокурор "крышует" и 
"клиент" готов..."). 

Одним із проявів згуртованості в міліцейському середо-
вищі респонденти називають своєрідний захист "честі мунди-
ру". Слід погодитися, що завжди існувало прикриття своїх 
співробітників, які допустили правопорушення. Однак, тоді і 
зараз – це майже, як небо і земля. В радянські часи цим прик-
риттям керувала в основному ідейна складова, а в наш час – 
користь, пов’язана з кримінальним захистом честі мундиру, 
покриванням справжніх злочинців у погонах. 

До вищенаведеного слід додати і часто згадувану рес-
пондентами внутрішню корупцію в міліції, що пронизала 
всю систему ОВС і яку добровільно підтримують учасники 
корупційних схем. У громадській думці домінує точка зору, 
що у правоохоронців "…за деньги купленные дипломы, долж-
ности, звания". І що ж в такому випадку очікувати громаді 
від непрофесійного захисника порядку? Відповідь очевид-
на: небажання виконувати професійні обов’язки, викорис-
тання службового становища для особистого збагачення, 
вседозволеність. 

Як упевнені респонденти, "система ламає всіх під себе". В 
ОВС роками виробляється і відшліфовується традиційна схема 
зв’язків, відносин, узгоджуються методи роботи. Якщо ціннісні 
орієнтири, допустимі методи роботи співробітника, який впер-
ше прибуває на службу в практичний підрозділ, відрізняються 
від тих, які звичні у цьому трудовому середовищі, то новачок 
або змушений поводити себе "які всі", або довго не затриму-
ється на цій роботі. "Можно сколь угодно снимать саги о благород-
ных ментах, но если у вас холодная голова, чистые руки и горячее 
сердце, "служить и защищать" вас не возьмут. А если и возьмут, 
то либо станете такой же мразью, как все, либо сожрут". "В мили-
ции нужно менять кадры. Если туда и попадают порядочные люди, 
то быстро уходят. Работают же там в основном сами организато-
ры преступности и их родственники".  
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Через установку "робити показники" правоохоронці зму-
шені фальсифікувати докази, не реєструвати повідомлення 
про злочини чи правопорушення, застосовувати будь-які, в 
тому числі незаконні, методи роботи, щоб добитися зізнання 
або отримати докази по справі ("для того чтобы обеспечить 
"самую высокую" раскрываемость в мире, ментам и приходится 
мухлевать на каждом шагу"). 

Як зазначили автори висловлювань у Інтернет-форумах, 
для правоохоронців характерними є злагоджені стійкі схеми 
відбивання грошей. Щоб виконати негласну вказівку згори, 
правоохоронці зобов’язані збирати гроші у громадян і переда-
вати частину їх нагору вищому керівництву ("зарабатывать 
обязаны все сотрудники милиции. А руководители отделов точно 
знают, сколько надо передавать наверх. Менты не только себе в кар-
ман кладут. Они обязаны кормить свое руководство...". "Соловей-
разбойник" в форме сотрудника дорожной автоинспекции после де-
журства не всю прибыль кладет себе в карман, а должен позаботиться 
о благополучии своего начальника и честно с ним поделиться. Тот в 
свою очередь несет пухлый конверт наверх, и так дальше, до самой 
вершины пирамиды. У ее основания копошатся те, кто пока не попал 
наверх по тем или иным причинам, но очень стремится к этому, 
ведь чем выше должность, тем жирнее достается кусок. Устроив-
шись в уютном кабинете с кондиционером, не нужно гоняться за прес-
тупниками, сидеть в засадах, нож в спину или пуля в грудь не грозят, 
знай себе понукай тех, кто внизу. Но никто почему-то не задумы-
вается, что на деньги, которое общество тратит на содержание хо-
зяев этих кабинетов, можно было бы создать десять патрульных ба-
тальонов, и потенциальные преступники, завидев наряды милиции 
на каждой улице, еще бы триста раз подумали: становиться им на 
скользкий путь или пойти честно работать. Преступление всегда 
проще предупредить, чем раскрыть, и граждане платят налоги, что-
бы спокойно жить и трудиться в этой стране, а не для того, чтобы 
милицейские начальники строили себе дачи, отдыхали на заморских 
курортах и покупали шикарные автомобили на неизвестно откуда 
взявшиеся у них баснословные деньги..."). 

Проведений аналіз відображення у громадській думці де-
віантної мотивації правоохоронців дозволяє зробити висновок 
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про те, що практично всі ці мотиви носять інституційний ха-
рактер і є проблемою, що породжена системою управління, 
формальними і неформальними нормами й правилами, що 
підтримуються в ОВС. Виключенням є задоволення деякими 
правоохоронцями садистських нахилів, прагнення влади, до-
мінування, але й цей мотив частково зумовлений вадами про-
фесійного відбору та належного стимулювання праці.  

Через відсутність або недієвість мотивів, що заохочують до 
чесної служби, поведінка співробітників міліції, на думку гро-
мадян, визначається домінуванням примусу до виконання пок-
ладених на них обов’язків. Як доведено вченими, які вивчали 
феномен домінування примусової мотивації до праці [9], ця 
ситуація провокує цілу низку несприятливих наслідків. У на-
шому випадку – це такі, як зниження ефективності діяльності 
ОВС в цілому і окремих підрозділів, текучість кадрів, деграда-
ція особистості сучасних захисників правопорядку. Крім того, 
у суспільстві розповсюджуються побоювання міліціонерів, не-
бажання їм допомагати чи співпрацювати з ними, знижується 
рівень довіри до міліції і до держави в цілому. 

Отже, нагальною потребою реформування ОВС є "пере-
форматування" інституціолізованих в ОВС практик, що поро-
джують девіантні дії правоохоронців, заміну систем неформа-
льних і формальних правил, що їх визначають. Таке завдання 
не вирішується тільки наказами згори. Воно потребує, по-
перше, детальний аналіз кожної з таких практик з урахуван-
ням усіх її наслідків, як позитивних, так і негативних, дисфунк-
ціональних для правоохоронної діяльності демократичної 
правової держави. По-друге, потребує виховної роботи з осо-
бовим складом і керівництвом, націленої на осмислення нега-
тивних наслідків кожної з таких інституціолізованих тради-
ційних практик і напрацювання нових способів дій в анало-
гічних ситуаціях. По-третє, вироблення та впровадження в 
діяльність ОВС системи стимулів, які б "оздоровлювали" моти-
ваційний спектр правоохоронців, не допускаючи домінування 
лише примусової мотивації до чесної самовідданої праці.  
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(Національна академія внутрішніх справ, Київ, Україна) 
 

Роль вищого навчального закладу в підготовці та форму-
ванні професіонала будь якої спеціальності важко переоціни-
ти. Саме на стадії професійного навчання відбувається цілесп-
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рямоване засвоєння молодою людиною системи професійних 
знань, практичних вмінь та навичок в обраній професійної 
діяльності. Розвиток суб’єкта в період професійної підготовки 
дозволяє сформувати цілісні уявлення про певну професійну 
спільноту, розвинути та наповнити предметним змістом моти-
ви та цілі майбутньої діяльності, сформувати професійну 
придатність до навчання професії (близька мета) та до реаль-
ної практичної діяльності (віддалена мета) на основі розвитку 
професійно важливих якостей та професійно орієнтованих 
психологічних структур особистості тощо.  

Шлях та зростання працівника ОВС в професійний діяль-

ності значною мірою визначається об’єктивними і суб’єктив-

ними умовами становлення.  

Серед основних об’єктивних детермінант його становлен-

ня можна визначити: соціальні та політичні умови демократи-

чних трансформацій системи ОВС та загалом нашої держави; 

умови та зміст професійного навчання, що обумовлюється ха-

рактером та особливостями службової діяльності. Професій-

ний розвиток майбутнього правоохоронця передбачає вклю-

чення його в систему суспільних і професійних відносин, а 

також самостійне та активне їх відтворення. Нажаль, необхід-

но констатувати існування в суспільстві та професійному се-

редовищі певних тенденцій та явищ, що можуть негативно 

впливати на процес професійного становлення майбутніх пра-

цівників органів внутрішніх справ. Зокрема, це такі тенденції 

та явища: 

- зниження авторитету органів внутрішніх справ серед на-

селення та престижу міліцейської служби; 

-  "розмивання" професійного ядра в службах і підрозділах 

органів внутрішніх справ внаслідок високої плинності кадрів; 

- невідповідність штатної численності особового складу 

реально існуючим і надалі зростаючим рівням завантаженості; 

- зниження рівня законослухняності населення, "омоло-
дження" злочинності, поява нових видів злочинів, зростання 
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рівня професіоналізації криміналітету та екстремальності ді-
яльності;  

- недостатня наукова розробленість проблем особистісно-
го та професійного розвитку, тощо [1, с. 334]. 

Екстремальний та конфліктний характер діяльності, пев-
на ступень закритості системи ОВС, наявність владних повно-
важень, правова регламентація – ці особливості майбутньої 
діяльності правоохоронців переломлюються в сучасних умо-
вах професійної освіти в спеціалізованих вищих навчальних 
закладах, а саме: 

- постійної трансформації навчально-методичної та орга-
нізаційної основи підготовки персоналу правоохоронних орга-
нів; 

- переходу на європейські засади навчання в підготовці 
майбутніх працівників ОВС, іноді без врахування її онтологіч-
ної специфіки; 

- тенденції до скорочення циклу психологічних дисцип-
лін, що викладаються, на фоні підвищення, порівняно з мину-
лим, вимог до розвиненості психологічних властивостей пра-
цівників правоохоронних органів та рівня їх професійно – 
психологічних знань, вмінь та навичок.  

Суб’єктивні детермінанти визначаються стартовими умо-
вами становлення майбутнього професіонала (особливості ди-
тинства та юності, навчання, можливого досвіду трудової ді-
яльності, темп, зміст та результати розвитку особистості до 
вступу в ВНЗ, сім’я тощо) та пов’язаним з ними інтегративним 
показником – готовності до службової діяльності.  

Психологічна готовність до майбутньої професійної ді-
яльності є складним динамічним утворенням і охоплює в собі 
такі важливі компоненти: настанова на певну професію; моти-
вація вибору майбутньої спеціальності на виконання профе-
сійних обов’язків та завдань; система знань, необхідна для ус-
пішного виконання професійної діяльності; наявність умінь і 
навичок, що відповідають вимогам службової діяльності; особ-
ливості світогляду, ціннісні орієнтації, інтереси і потреби осо-
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бистості, самосвідомість та правосвідомість, комплекс профе-
сійно – важливих якостей [2, с. 323].  

Якісна характеристика кожного з зазначених компонентів 
являє собою важливу ланку в оцінці ефективності психологіч-
ної готовності особистості до майбутньої діяльності, але, на 
нашу думку, опорною її складовою частиною є система осо-
бистісних цінностей і мотивація майбутніх суб’єктів правоо-
хоронної діяльності. Це обумовлюється нашими поглядами на 
методологічні засади підготовки майбутніх правоохоронців – 
формування саме суб’єкта професійної діяльності, активного 
перетворююча власного внутрішнього світу та навколишнього 
соціального і професійного середовища.  

Спираючись на положення фундатора суб’єктно – діяль-
нісного підходу в психології С.Л. Рубінштейна, про те, що 
"суб’єкт в специфічному сенсі слова (як Я) – це суб’єкт свідо-
мої, "довільної" діяльності. Ядро його складають усвідомлені 
спонукання – мотиви усвідомлених дій" [3, с. 245], розгляд ха-
рактеристик мотиваційної сфери майбутніх правоохоронців 
набуває особливої актуальності. 

Вводячи в наукове вживання поняття "діючої особи", ви-
значаючи основні її форми активності С.Л. Рубінштейн впи-
сує структуру діяльності в простір життя людини. Цент-
ральне місце в цьому просторі займає "життєва задача". Вона 
піднімається над мотивами та цілями конкретних форм ді-
яльності. Спираючись на неї, діяч – суб’єкт вибудовує част-
кові задачі. Особистість в якості суб’єкта бере на себе від-
повідальність не тільки за те, щоб зберегти в центрі свідо-
мості, в системі мотивації головну задачу, не застрявати на 
вирішенні підпорядкованих задач, але насамперед для того, 
щоби пересувати свою кінцеву мету далі та далі, надаючи її 
новий зміст, більшу внутрішню змістовність та мотиваційну 
насиченість.  

Зазначене дозволяє диференціювати "близькі" та "відда-
лені" цілі майбутнього суб’єкта правоохоронної діяльності як 
підґрунтя успішності його життєвого шляху, в тому числі 
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професійного. Початок перетворення минулого абітурієнта в 
майбутнього професіонала відбувається, переважно, в стінах 
вищого навчального закладу, тому моніторинг "віддалених" 
цілей курсантів ВНЗ як майбутніх суб’єктів правоохоронної 
діяльності виконує, на нашу думку, зондуючу функцію успіш-
ності цього процесу. 

Вищенаведене дозволило визначити мету нашого пода-
льшого емпіричного дослідження, а саме – проаналізувати 
особливості "віддалених" цілей майбутніх суб’єктів правоохо-
ронної діяльності як підґрунтя успішності їх професійного 
шляху. 

Для досягнення зазначеної мети нами була сформована 
вибірка дослідження – 87 курсантів 2 – го курсу Навчально-
наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції 
Київського університету внутрішніх справ, ідентичних сто-
совно вікової та статевої ознак.  

Процедура емпіричного дослідження включала в себе 
опитування респондентів відносно їх майбутнього через 4 ро-
ки та припускала вільну (відкриту) форму відповіді. Перед 
курсантами були поставлені наступні питання: 

Чи бажаєте Ви працювати в органах внутрішніх справ че-
рез 4 роки? 

Ваш сімейний стан через 4 роки?  
Чи хотіли би Ви на протязі наступних 4 років змінити свої 

особистісні якості та властивості? 
Яки особистісні якості та властивості Ви бажали би зміни-

ти на протязі наступних 4 років ? 
Одержані результати дозволяють окреслити наступні особ-

ливості "віддалених" цілей майбутніх суб’єктів правоохорон-
ної діяльності: 

1. Приблизно 46 % опитуваних респондентів відповіли ка-
тегорично "ні" на перше запитання. Виходячи з цього, набли-
жено до половини тих, хто навчається в спеціалізованому ви-
щому навчальному закладі потенційно є "втраченими" пра-
цівниками для системи ОВС. З погляду на те, що нині у світі 
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42% випускників вищих професійних навчальних закладів мі-
няють фах упродовж перших двох років після закінчення на-
вчання [4, с. 9], наведені данні не виглядають катастрофічни-
ми. В той же час, в розвинених капіталістичних країнах спе-
ціаліст з вищою освітою міняє професію в середньому 4 – 5 ра-
зів. Це пояснюється тим, що робота в одній галузі, на одному 
місці упродовж життя призводить до деградації особистості. 
Але непереборним є положення про існування професій, яки 
не припускають різкої зміни людиною роду своєї діяльності, 
наприклад правоохоронця, лікаря тощо. Вищенаведене зумов-
люється об’єктивним чинником – держава затрачує значні фі-
нансові обсяги на навчання та підготовку кожного курсанта 
(навчання та утримування на протязі 4 років за бюджетні кош-
ти). Серед іншого, починаючи з 2 курсу майбутні правоохо-
ронці заступають на охорону громадського порядку, прийма-
ють участь в службових заходах протягом проходження прак-
тики – тобто, мають певні владні повноваження та застосову-
ють окремі заходи від імені держави для охорони правопоряд-
ку. Небажання в подальшому бачити себе в лавах правоохоро-
нців, опосередковано, свідчить про відсутність "відчувати" себе 
суб’єктами даної професії. В складній, екстремальній ситуації 
це може мати негативні наслідки. В ситуації вибору суб’єкт 
діяльності має прояв як особистість, що реалізує моральний 
контроль, тобто здатність самостійно формулювати для себе 
моральні обов’язки та вимагати від себе їх виконання, здійс-
нювати самооцінку вчинків, с точки зору їх адекватності та 
відповідності професійним правилам та соціальним вимогам. 
Спрямованість суб’єктивної активності людини, що "відчуває" 
себе суб’єктом професійної діяльності є результатом раціо-
нального усвідомлення морального значення своїх дій та емо-
ційних переживань, вона визначає вибір суб’єктом вчинків та 
життєвих цілей на основі розуміння суспільного сенсу мо-
ральних вимог, інтересів людей, своєї відповідальності перед 
суспільством. Моральність цих людей визначається мотива-
цією та загальнолюдськими цінностями, які у них сформува-
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лися, тому вони виконують свою професійну діяльність за ра-
хунок внутрішнього свідомого самопримусу, вольових зусиль з 
використанням всіх існуючих ресурсів [5, с. 236-237].  

2. В окрему групу ми віднесли респондентів відповіді, 
яких свідчать про бажання працювати в органів внутрішніх 
справ керуючись особистісними, іноді корисливими мотива-
ми. Серед них: 

-  25 % курсантів розглядають проходження служби в ла-
нах правоохоронних органів як доречну основу для набуття 
статусу авторитетної особи, що має значні владні повнова-
ження; 

- 9 % опитуваних уявляють свою майбутню діяльність як 
джерело чи засіб для отримання корисних соціальних зв’язків 
та вагомих грошових прибутків;  

- 7 % майбутніх правоохоронців залишаться в системі ор-
ганів внутрішніх справ за умови наявності можливості одер-
жати посаду викладача на будь – який кафедрі вищого навча-
льного закладу. 

На наш погляд, наведені результати свідчать про тенден-
цію формування у 41 % курсантів мотивації "на себе", на задо-
волення, перш за все, особистісних потреб шляхом викорис-
танням умов майбутньої професійної діяльності.  

Друге питання дослідження стосувалося бачення курсан-
тами свого майбутнього сімейного стану через 4 роки. Вклю-
чення в опитування цього запитання базувалося на нашому 
припущенні, що уявлення про наступні можливі зміни, а саме 
вступ в шлюб, дозволяють характеризувати ступень розвину-
тості відповідальності та самостійності курсантів. В той же час, 
наведені на початку статті об’єктивні умови становлення май-
бутніх правоохоронців не сприяють формуванню у курсантів 
впевненості в соціальній захищеності та суспільній поваги в 
ролі працівника правоохоронних органів.  

Одержані результати свідчать про наявність бажання 
вступити в шлюб у 22 % курсантів. На час проведення опиту-
вання середній вік респондентів складав 18 років. Чотири роки 
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поспіль майбутні правоохоронці подолають показник віку 
22 роки. За даними ООН середній вік громадян України, що 
вступають в шлюб 22-24 роки. Тобто, опитувані є потенційни-
ми кандидатами для створення сім’ї. В той же час, одержані 
результати свідчать про досить невелику кількість респонден-
тів брати на себе відповідальність за її створення та можливі 
наслідки. Крім наведених на початку статті об’єктивних явищ 
та тенденцій, що існують в суспільстві, детермінуючими при-
чинами цього положення, ми вважаємо бажання значної кіль-
кості курсантів змінити в подальшому рід професійної діяль-
ності. Це, можливо, буде потребувати від них значних зусиль 
та спричинить певну нестабільність матеріального становища. 

3. Небажання у більшості майбутніх правоохоронців на 
протязі подальших чотирьох років вступати в шлюб поєд-
нується у них з значним прагненням до побудови кар’єри. Ві-
дповіді 43 % курсантів свідчать про першочергове завдання 
через 4 роки – це підйом по кар’єрній сходинці. Зазначене 
прагнення висловили курсанти, які не бачать свого майбут-
нього в системі правоохоронних органів. Одержані резуль-
тати можуть бути пояснені наступним чином: з одного боку, 
як відображення тенденції серед сучасної молоді до профе-
сійного зростання; з іншого – як бачення відсутності мож-
ливості для кар’єрного зростання саме в професії "правоо-
хоронець". 

4. Матеріальне благополуччя в майбутньому – основне 
прагнення 33 % курсантів. Наведені дані самі по собі не мо-
жуть розглядатися як негативна характеристика "віддалених" 
цілей майбутніх правоохоронців. Будь-яка людина, незалежно 
від віку, бажає бути матеріально незалежною та мати певний 
достаток. Замислитися спонукає співвідношення зазначених 
результатів опитування з незначною кількістю відповідей кур-
сантів, що вважають для себе основною метою стати професі-
оналом в діяльності. Таких було виявлено 13 %. Ще частина 
майбутніх суб’єктів правоохоронної діяльності (11%) взагалі не 
визначилася чого прагне в ході життєвого шляху. 



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 136 

Вищенаведене свідчить, що тільки 13% потенційних пра-
цівників правоохоронних органів основною метою подальшо-
го особистісного розвитку вважають зростання багажу своїх 
професійно важливих знань, умінь, навичок, якостей та влас-
тивостей особистості. 

5. Необхідність удосконалення своїх особистісних харак-
теристик в майбутньому та бажання це зробити відзначають 
72% тих, хто приймав участь в опитуванні. Тобто, переважна 
більшість курсантів шляхом рефлексії приходить до висновку 
певної невідповідності окремих своїх особистісних характе-
ристик поставленим перед собою завданням в майбутньому. 
Усвідомлення необхідності удосконалення – це позитивна тен-
денція "віддалених" цілей майбутніх правоохоронців, яка ха-
рактеризує їх здатність та бажання до особистісних змін. 

6. Якісний аналіз бажаних змін якостей особистості май-
бутніх правоохоронців ми проводили шляхом застосування 
методу контент – аналізу. Процедура підрахунку при кількіс-
ному контент – аналізі аналогічна стандартним прийомам 
класифікації по визначеним групуванням ранжування. При 
цьому, ми додержувалися принципу формалізації та принци-
пу статистичної значущості.  

Одержані, в результаті застосування зазначеного методу, 
дані свідчать про наявність певних особливостей бажаних змін 
якостей особистості курсантів. Найбільша кількість курсантів 
вважає за необхідність стати в майбутньому більш жорстокою 
людиною. Однією з причин наведеного, на нашу думку, може 
бути уявлення курсантів про аспекти майбутньої службової 
діяльності. Це припущення базується на дослідженні динамі-
ки уявлень курсантів вищих навчальних закладів системи 
МВС про майбутню професійну діяльність проведеному Т.М. 
Малковой [6]. Порівнюючи уявлення курсантів 1 та 2 курсу 
про майбутню професійну діяльність науковець приходить до 
висновку, що ці уявлення через два роки від початку навчання 
значно погіршуються, тобто ті аспекти службової діяльності, 
які сприймаються як негативні, виступають на перший план. 
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Як "відповідь" на зазначене у курсантів, можливо, починає 
формуватися захисний механізм, а саме – для збереження осо-
бистісної цілісності в складних, переважно негативних, за їх-
ньою думкою, умовах майбутньої професійної діяльності жорс-
токість як особистісна характеристика є необхідною.  

Подальший аналіз одержаних результатів свідчить про 

бажання курсантів стати в майбутньому більш врівноважени-

ми, спокійними та менше проявляти в спілкуванні з оточую-

чими емоції та почуття. Необхідність виховувати у себе відпо-

відальне відношення до прийняття певних рішень в подаль-

шому житті, до стосунків з іншими людьми також відзначало-

ся майбутніми працівниками правоохоронних органів як зна-

чуще.  

Базуючись на принципі зменшення частоти згадування 

якостей особистості, які є бажаними, з точки зору курсантів, 

для удосконалення в майбутньому, ми одержали наступний 

ряд ознак: рішучість, комунікабельність, уважність до людей, 

інтелектуальність, недовірливість, цілеспрямованість. 

Вищенаведені результати дослідження викликали у нас 

подальші роздуми щодо наявності у майбутніх суб’єктів пра-

воохоронних органів сформованого уявлення про особистісні 

характеристики професіонала – правоохоронця.  

Зазначене спонукало нас вийти за межи раніше поставле-

ної мети дослідження та визначити питання, яке дозволило б 

проаналізувати уявлення курсантів щодо складових особис-

тості ідеального працівника правоохоронних органів. В дру-

гому етапі опитування прийняли участь респонденти, що на-

давали відповіді на першому етапі дослідження, тобто якісна 

та кількісна характеристики вибірки не змінилися. 

Перед курсантами було поставлено питання:  

Яки особистісні якості та властивості повинні бути прита-

манними ідеальному працівнику правоохоронних органів?  

Аналіз одержаних результатів дозволяє констатувати на-

ступне: 
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1. 28 % опитуваних не змогли визначити жодної особистіс-
ної якості та властивості. Це свідчить про те, що більше чверті 
майбутніх суб’єктів правоохоронної діяльності не уявляють для 
себе, яким повинен бути професіонал правоохоронної діяль-
ності. Можливим поясненням зазначеного, можуть бути раніше 
одержані дані, які характеризують особливості "віддалених" ці-
лей курсантів. Навіщо замислюватися, яким повинен бути пра-
воохоронець – професіонал, якщо прагнення їм стати виявили 
тільки 13 % майбутніх працівників органів внутрішніх справ.  

2. Серед курсантів, які визначили якості та властивості, які 
повинні бути притаманні ідеальному правоохоронцю 78% ви-
користали при описі 4 та менше ознаки особистості, 22% від-
повідно – від 5 до 8 ознак. Наведені кількісні результати друго-
го етапу дослідження вказують на низку ступень сформова-
ності у майбутніх працівників органів внутрішніх справ уяв-
лення про особистісні особливості правоохоронця – професіо-
нала. Ми вже згадували про існування об’єктивних тенденцій 
сьогодення щодо підвищення вимог до психологічних власти-
востей працівника правоохоронних органів. З врахуванням 
цих тенденцій, наявність "розмитого", чітко не сформованого 
образу особистісних якостей та властивостей правоохоронця – 
професіонала в уявленні курсантів, значно утруднює їх цілес-
прямований рух до засвоєння системи професійних знань, 
практичних вмінь та навичок в обраній діяльності. Серед кур-
сантів, що прийняли участь в опитуванні тільки один співвідніс 
відповідь на запитання з власною особистістю, використавши 
при цьому формулювання "Я буду…" 

3. Якісний аналіз одержаних результатів опитування дру-
гого етапу дослідження проводився шляхом використання 
згадуваного раніше методу контент – аналізу. При цьому, на-
ми були додержані всі необхідні умови його застосування в 
психологічних дослідженнях.  

Базуючись на принципі зменшення частоти згадування 
якостей особистості, які, з точки зору курсантів, повинні бути 
притаманні ідеальному працівнику правоохоронних органів, 
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ми одержали наступний ряд ознак: уважний до людей, чес-
ний, цілеспрямований, комунікабельний, рішучій, врівнова-
жений, інтелектуальний, відповідальний, спокійний, праце-
любний, жорстокий, сміливий, приклад для інших, дисциплі-
нований, жорстокий, наглий.  

Самі по собі надані респондентами характеристики обра-

зу ідеального працівника правоохоронних органів цілком по-

зитивні та співпадають з загально прийнятими поглядами на 

складові, що повинні бути притаманні особистості правоохо-

ронця – професіонала. Але порівняння результатів першого та 

другого етапу нашого дослідження спонукає нас констатувати 

досить небажану, але очікувану тенденцію. 

Співвідношення якостей та властивостей, що розгляда-

ються майбутніми правоохоронцями як бажані та таки, що 

потребують удосконалення на протязі подальших 4 років і ха-

рактеристик образу ідеального працівника правоохоронних 

органів свідчить про їх дзеркальне відображення. Тобто, курсанти 

бажають в майбутньому бути протилежно іншими, ніж уявле-

ний ними правоохоронець – професіонал. 

Обрана нами вибірка не є репрезентативною, тому надані 

результати дослідження претендують тільки на визначення 

певних тенденцій. Зазначені в статті особливості "віддалених" 

цілей майбутніх працівників правоохоронних органів потре-

бують подальших досліджень в напрямку визначення можли-

вих детермінант їх формування. 
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ПРАЦІВНИКІВ ОВС, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ 
 

В.О. Самотієвич 
(Харківський національний університет внутрішніх справ, 

Україна) 
 

Дослідження особистості будь-якої категорії злочинців 
передбачає застосування різностороннього підходу для отри-
мання об’єктивних наукових результатів. Вивчення особистос-
ті злочинця потребує аналізу сукупності утворюючих її ознак, 
враховуючи їх характер та значення в її формуванні, та вив-
чення особистості працівників ОВС, які вчинили злочини, як 
окремої категорії злочинців, не є виключенням.  

Об’єднавши в групи окремі риси особистості злочинців, 
вчені-кримінологи, розробили її структуру. Особистість зло-
чинця традиційно вивчається за наступними групами ознак: 
соціально-демографічні, кримінально-правові та морально-
психологічні. Це узагальнена схема, за якою діють криміноло-
ги при вивченні особистості злочинця, окремо зупиняючись, 
розширюючи або скорочуючи деякі їх складові, виділяючи та 
поєднуючи відповідні ознаки у додаткові групи, наприклад, 
виокремлюючи у структурі особистості злочинця такі ознаки, 
як соціальні ролі і статуси, психічні відхилення та аномалії, 
риси правової і моральної свідомості, та ін. 
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Соціально-демографічні ознаки, самі по собі, можуть ха-
рактеризувати будь-яку групу людей, однак, статистичне ви-
раження цих ознак відносно осіб, які вчинили злочини, часто 
вказують на суттєві "зміщення" у характеристиці саме цієї ка-
тегорії осіб, даючи кримінологічну інформацію, що має важ-
ливе наукове та практичне значення [1, с. 32]. 

Зазвичай, дослідження особистості злочинця починають 
саме із аналізу соціально-демографічних даних. Ця група ознак 
передусім становить науковий інтерес через те, що вони визна-
чають місце та роль людини в соціальній структурі суспільства, 
а працівника ОВС, відповідно, в структурі ОВС [2, с. 44]. 

Метою нашого дослідження є отримання складової кри-
мінологічної характеристики особи працівників ОВС, які вчи-
нили злочини, а саме соціально-демографічних ознак цієї ка-
тегорії осіб, шляхом проведення самостійного емпіричного 
дослідження та аналізу теоретичних положень та результатів 
інших емпіричних досліджень. Основними завданнями на 
шляху досягнення поставленої мети є вивчення базових соці-
ально-демографічних ознак та специфічних ознак, властивих 
цим особам внаслідок їх проходження служби в ОВС. 

Об’єкт дослідження складають процеси формування, роз-
витку та реалізації особистості працівників ОВС, які вчинили 
злочини. Предметом дослідження є соціально-демографічні 
характеристики особистості працівників ОВС, які вчинили 
злочини.  

Емпіричну базу дослідження соціально-демографічних 
ознак працівників ОВС, які вчинили злочин, складають ре-
зультати опитувань колишніх працівників ОВС, що відбува-
ють покарання у вигляді позбавлення волі, а також дані ста-
тистичної звітності МВС України за 2005-2009 роки.  

В рамках соціально-демографічних ознак аналізують 
стать, вік, сімейний стан, освіту, матеріальні умови та інші 
ознаки і, поряд із загальноприйнятими ознаками, виокрем-
люють також ознаки, характерні безпосередньо для працівни-
ків ОВС, властиві їм внаслідок їх професійної діяльності – стаж 
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служби в ОВС, посада, стаж служби у посаді, служби та підроз-
діли, в яких працює співробітник, спеціальне звання. 

Щодо статевого розподілу злочинців серед працівників 
ОВС, слід зазначити, що жінки складають зовсім незначну час-
тину. Дослідники приводять такі дані: серед усіх злочинців-
працівників ОВС частка жінок складає від 2% до 4,1%, а най-
частіше вони вчиняють злочини, пов’язані із виконанням слу-
жбових обов’язків (зловживання службовими обов’язками, 
отримання хабара, посередництво в хабарництві), крім того, 
переважно у групі, виконуючи другорядну роль [3, с. 62, 4, 
с. 115]. Незначна кількість жінок-злочинців пояснюється до-
сить просто, перш за все тим, що злочинність чоловіків значно 
переважає жіночу [5, с. 74]. По-друге, переважну більшість 
працівників ОВС складають чоловіки. 

Необхідність дослідження вікових характеристик злочин-
ців при вивченні особистості злочинця пояснюється тим, що 
саме з досягненням певного віку пов’язано виконання соціаль-
них функцій людини, вона набуває власного досвіду, зміню-
ються її потреби, характер, формуються цінності, принципи, 
моральні якості і т. ін., крім того, вік накладає відбиток на мо-
тиви та цілі злочинної діяльності. 

 В середньому 94,5% усіх злочинів вчинюються працівни-
ками ОВС у віці до 40 років [3, с. 64]. Та такі дані не представ-
ляють особливої наукової значимості, оскільки в цю категорію 
потрапляє переважна більшість осіб, які проходять службу в 
ОВС. Якщо проаналізувати запропоновану вікову категорію 
(до 40 років), розбивши її на підгрупи інтервалом 5 років, по-
чинаючи з 20-річного віку, то за даними 2005-2009 років отри-
муємо наступне: найбільшу кількість злочинів вчинено пра-
цівниками у віці від 26-30 років – 32%, у віці до 25 – 28 %, 31-35 ро-
ків – 19,6 %, від 36-40 років – 11%. Аналіз вікових ознак у за-
лежності від вчинених працівниками злочинів свідчить про те, 
що послідовність вікових груп за поширеністю вчинення, нап-
риклад, посадових злочинів не відрізняється від загального 
стану: більшість посадових злочинів було вчинено працівни-
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ками ОВС у віці від 26 до 30 років (33,3 %), наступною віковою 
групою є 21-25 років – 25,2 %.  

Ю.О. Аксенов, досліджуючи "професійну" злочинність се-
ред працівників ОВС, виявив тенденцію зниження питомої 
ваги злочинців із збільшенням віку [6, c. 66]. Ця тенденція влас-
тива й Україні: незважаючи на те, що більшість посадових зло-
чинів вчиняють працівники у віці від 25 до 30 років, проте пи-
тома вага таких злочинів зменшується із паралельним посту-
повим збільшенням питомої ваги посадових злочинів, які вчи-
няють більш молоді працівники у віці від 21 до 25 років. Крім 
того, цей процес стає очевиднішим при порівнянні даних, 
отриманих О.А. Мартиненком: найчастіше злочини вчиняли 
працівники ОВС у віці від 26 до 30 років, проте наступною ві-
ковою категорією була група від 31 до 40 років [7, c. 201-202]. 
Отже, сьогодні слід звернути увагу на "омолодження" злочин-
ності серед працівників ОВС, яке відбувається останнім часом 
в Україні. 

Значний вплив на світогляд, інтереси, вибір способу дії у 
певній ситуації, рівень інтелектуального розвитку та культуру 
впливає рівень освіти людини. Надаючи освітні характеристи-
ки особистості злочинця-працівника ОВС необхідно, щонай-
менш, розділяти осіб на дві групи – таких, що вчинили загаль-
нокримінальні та тих, хто вчинили посадові злочини: частка 
осіб із вищою освітою значно більша серед другої групи. Крім 
того, рівень освіти працівників ОВС, які вчинили злочини різ-
ниться щодо аналізу різних служб. Звичайно, освітній рівень 
злочинців серед дізнавачів та слідчих вищий порівняно із ін-
шими працівниками ОВС, що, перш за все, пов’язано із фор-
мальними вимогами до працівників слідства та дізнання. За-
гальний же рівень освіти злочинців серед працівників ОВС 
вищий за освітній рівень інших злочинців, що знову ж таки 
пов’язано із вимогами, які пред’являються до особи, яка бажає 
вступити до лав ОВС [8, с. 41]. 

Серед усіх засуджених працівників ОВС України за 2005-
2009 роки переважна більшість мала вищу освіту – 53, 6 %, при 
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чому 2/3 з них – вищу юридичну освіту. 29, 4 % складають за-
суджені із середньою спеціальною освітою, однак серед цих 
осіб лише 38,4 % мали юридичну освіту. Останні 17 % засу-
джених – це особи, які мали базову середню освіту. 

Вивчення сімейного стану особи, яка вчинила злочин, пе-
реслідує різноманітні завдання. Перш за все, з'ясовується 
вплив: а) сімейних відносин на умови морального формування 
особистості й характер злочинної поведінки; б) характеру й 
ступеня стійкості злочинної поведінки на сімейні відносини; 
в) змін сімейного стану в структурі населення на характер зло-
чинних проявів і склад злочинців [1, с. 124-125]. 

Вважається, що наявність родинних зв’язків виступає 
стримуючим фактором для вчинення злочинів, а відсутність 
родини, навпаки, сприяє формуванню та закріпленню анти-
суспільних поглядів та звичок. Проте, часом бажання підви-
щити прибуток родини підштовхує людину до вчинення зло-
чину. Отже, наявність родини може виконувати паралельно 
дві ролі, що суперечать одна одній, – як утримувати, так і про-
вокувати до вчинення злочину. 

В результаті опитування колишніх працівників ОВС, засу-
джених до позбавлення волі, одружені були 46,6% опитаних, 
інші ж 53,4% ніколи не перебували у шлюбі або ж були розве-
дені, причому більшість із цієї категорії були розведені – 35%. 
Аналізуючи окремо посадові злочини (наприклад, зловживан-
ня владою, перевищення влади та хабарництво), слід звернути 
увагу на те, що переважна кількість осіб, винних у вчиненні 
цих злочинів, перебувала у шлюбі (70%), що можна пояснити 
намаганням покращити матеріальне забезпечення своєї роди-
ни. Самі засуджені за вчинення цих злочинів переважно за-
значали, що злочин вчинили для покращення матеріального 
становища або через необхідність задоволення мінімальних 
матеріальних власних потреб та потреб родини. 

Однією специфічною соціально-демографічною ознакою, 
до якої звертаємося при вивченні особистості працівників 
ОВС, які вчинили злочини, є загальний стаж служби в ОВС. 
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Важливість вивчення показника вислуги серед інших соціаль-
но-демографічних ознак при дослідженні особистості праців-
ників ОВС, які вчинили злочини, перш за все, пояснюється 
тим, що саме стаж служби в ОВС свідчить про досвід цієї осо-
би, її професійну майстерність, обізнаність у службовій діяль-
ності, наявність певного кола знайомих серед працівників 
ОВС, а також, частково, рівень професійної деформації пра-
цівника, і, по-друге, визначення цієї ознаки допомагає виявити 
найбільш криміногенний період проходження служби в ОВС.  

37% опитаних засуджених до позбавлення волі колиш-
ніх працівників ОВС зазначили, що їх стаж в ОВС налічував 
від 5 до 10 років. Якщо ж звернутися до цієї ознаки, наприк-
лад, стосовно працівників, які винні у хабарництві, то слід 
зазначити, що більшу частину хабарників, за даними отри-
маними С.А. Шалгуновою у 1999 році, складають особи, які 
перебувають на службі в ОВС понад 10 років [9, с. 134].  

В результаті дослідження усієї сукупності злочинів, які 
скоюють працівники ОВС, російські вчені дійшли висновку, 
що більшість злочинів вчиняється працівниками ОВС, стаж 
роботи яких не перевищує 5 років (як для службових, так і 
для загальнокримінальних злочинів). Отримавши такі дані у 
2003-2004 роках стало зрозумілим, що з’явилася відчутна тен-
денція зниження терміну вислуги працівників ОВС, які вчи-
няють злочини [6, с. 68]. Наступне дослідження, проведене 
іншим російським вченим В.О. Фесуновим показало, що тен-
денція зниження терміну служби працівників ОВС не зупи-
нилась, а найбільша кількість злочинів, вчинених працівни-
ками ОВС, скоюється особами, стаж яких складає від 1 до 
3 років [3, с. 65]. 

Проаналізувавши статистичні дані щодо засуджених пра-
цівників ОВС України за останні роки, бачимо, що в Україні 
спостерігається аналогічна тенденція, хоча ще 5 років тому 
ситуація була дещо інша. Так, до 2005 року 67% правопоруш-
ників складали особи, що мали загальний стаж служби в ОВС 
від 6 до 10 років, та зовсім незначною була питома вага осіб, 
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що прослужили до 6 років (13% – від 3 до 5 років та 7,5% від 1 
до 3 років). Потягом наступних п’яти років частка осіб, стаж 
роботи яких не перевищує 5 років зросла з 30% (2005 рік) до 
38% (2009 рік), в той час, як значно зменшилась частка право-
порушників із вислугою від 6 до 10 років – з 43% у 2005 році до 
28,6% у 2009 році.  

Найбільш "небезпечний" період перебування в ОВС за да-
ними 2005-2009 років припадає на перші роки служби в ОВС 
(33% – 1-5 років в ОВС та 33,4% – 6-10 років в ОВС). Окрему ува-
гу слід звернути на злочини, вчинені працівниками протягом 
6-10 років служби в ОВС. Насправді велика кількість працівни-
ків цієї групи (майже 50%) протягом перших 4-5 років служби 
в ОВС отримують юридичну освіту у відомчих навчальних 
закладах, а злочини вчинюють протягом перших п’яти років 
вже безпосередньої служби в ОВС. Отже, більшість злочинів 
вчинено працівниками ОВС у 1-5 роки виконання своїх служ-
бових обов’язків [7, с. 201]. Це підтверджується також результа-
тами опитування засуджених працівників ОВС: 41 % злочинів, 
вчинених працівниками ОВС із середньою спеціальною не-
юридичною освітою та середньою освітою, припадає на перші 
три роки перебування в ОВС, в той час, як 34% працівників з 
вищою юридичною освітою вчиняють злочини на 5-10 роках 
перебування в ОВС (фактично у перший п’ятирічний період 
після завершення навчання у ВНЗ). 

Паралельно із аналізом стажу служби слід проаналізувати 
і час перебування в посаді. Серед опитаних колишніх праців-
ників ОВС, засуджених до позбавлення волі за вчинення зло-
чинів, 40% перебували у займаній посаді лише від 1 до 3 років, 
23% займали певну посаду від 5 до 10 років.  

Важливими для дослідження особистості злочинця-пра-
цівника ОВС є відомості про місце проходження служби, про 
підрозділи ОВС, в яких працюють співробітники. Так, напри-
клад, злочини у сфері незаконного обігу наркотиків найбільш 
характерні тим підрозділам, які безпосередньо спрямовані на 
боротьбу з цим явищем – підрозділам боротьби з незаконним 
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обігом наркотиків (27%) та карного розшуку (20%). За одер-
жання хабара відбувають покарання переважно слідчі та діз-
навачі, що пояснюється специфікою їх роботи, пов’язаною із 
повноваженнями стосовно прийняття важливих рішень по 
справах.  

Проаналізувавши одночасно два фактори – підрозділ, у 

якому працював співробітник ОВС та рік служби, на якому 
вчинюється більшість злочинів, ми отримали наступні дані: 
серед найменш досвідчених співробітників ОВС, які поруши-

ли закон є працівники патрульної служби міліції (ПСМ) 
(62,5 % злочинів працівниками ПСМ вчинено у перші 3 роки 

служби в ОВС). Для пояснення цього факту слід звернути ува-
гу на те, що переважна більшість серед злочинців-працівників 
ПСМ мають середню спеціальну не юридичну освіту (56,25 %) 

або взагалі лише середню освіту (31,25 %). Отже, знову підтвер-
джується висновок, що переважна більшість злочинів вчи-

нюється працівниками у перші роки служби в ОВС. Так і пра-
цівники ПСМ, щойно вступивши до лав ОВС, під час адаптації 

або отримання першого професійного досвіду стають на шлях 
вчинення злочинів. 

Отже, вивчення соціально-демографічних ознак при дос-

лідженні особистості працівників ОВС, які вчинили злочини, 
має певні особливості, пов’язані із порядком проходження 

служби в ОВС – серед традиційних ознак слід враховувати й 
такі, що властиві лише цій категорії осіб, а саме, стаж служби в 
ОВС, підрозділи, в яких проходять службу працівники, термін 

перебування у посаді та деякі інші.  
Враховуючи отримані результати проведеного нами дос-

лідження можемо вказати на групи осіб, що найбільш схильні 
до вчинення злочинів, а саме: працівники ОВС віком від 26 до 

30 років, які найчастіше мають вищу юридичну освіту, пере-
бувають на службі в ОВС – від 5 до 10 років, та займають певну 
посаду від 1до 3 років. Певний взаємозв’язок мають також під-

розділ, в якому проходила особа службу та характер вчинено-
го злочину. 



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 148 

Підсумовуючи вивчення соціально-демографічних особ-

ливостей працівників ОВС, які вчинили злочини, маємо зазна-

чити, що в Україні поступово продовжується "омолодження" 

злочинності серед працівників ОВС, та все частіше злочини 

вчиняються на перших роках служби. 

Проблему "омолодження" злочинності серед працівників 

ОВС слід враховувати під час проведення профілактичної ро-

боти, починаючи з періоду навчання курсантів у відомчих 

ВНЗ та під час проходження початкової підготовки. Окрему 

увагу слід приділяти молодим спеціалістам, що приступають 

до самостійної служби в ОВС протягом перших років їх робо-

ти. 
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В.М. Пьохов 
(Одеській державний університет внутрішніх справ,  

Україна) 
 

Унаслідок кризових явищ у суспільстві, поширення на всіх 
рівнях правового нігілізму помітно зростає кількість правопо-
рушень серед працівників органів внутрішніх справ, особливо 
корупційних діянь з їх боку. 

У будь-якій державі рівень життя визначається перш за все 
тим, наскільки захищені права і свободи людини, безпечні 
умови існування, діяльності і розвитку окремої людини, сус-
пільних і державних інститутів, суспільства і держави в ціло-
му. Потреба людського суспільства у забезпеченні безпеки всіх 
і кожного полягає в самій основі існування держави [1, 5].  

Перехідний період в Україні характеризується відсутністю 
належного механізму реалізації морально-правового захисту 
громадян, а довготривала криза в уcix сферах суспільного життя 
стала детермінантою дисфункцій основних інститутів право-
порядку. Ця проблема розглядалась як першочергове завдання 
суспільства. При цьому дисфункції правоохоронних органів 
кримінологами досліджуються саме в контексті причин та умов 
формування девіантної поведінки правоохоронців.  

В українському суспільстві зростає розуміння значення 
цінності людини та її здоров'я. Право людини на життя і здо-
ров'я є головним серед прав, що захищає держава, оскільки 
при втраті життя або здоров'я втрачається або зменшується 
значення інших цінностей. Одним з засобів їх забезпечення є 
попередження органами внутрішніх справ найбільш небез-
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печних соціальних явищ – злочинності, яка швидко заповнює 
сфери життєдіяльності. Крім того, відбувається відставання 
державно-правового контролю над злочинністю, а небезпеч-
ний її рівень, на сучасному етапі, вимагає активного курсу на 
попередження злочинів.  

Водночас у державі поки що не сформовано надійної сис-
теми попередження злочинності, недосконалою є її законода-
вча основа, а засоби, що застосовуються, не завжди є ефектив-
ними. А тому все це приводить до негативних процесів та 
явищ, які мають місце в діяльності органів внутрішніх справ, 
яка у сучасних умовах вимагає принципово нового підходу 
щодо своїх основних функцій, при цьому концептуальним є 
рівень реалізації головного призначення – забезпечення на-
дійної охорони законних прав та інтересів людини, суспільст-
ва і держави.  

Розвиток сучасного суспільства, незалежно від політично-
го режиму країн, ставить до категорії першорядних завдань 
формування засад законності та їх дотримання у діяльності 
правоохоронних органів взагалі, органів внутрішніх справ зо-
крема. Демократична розбудова України та прагнення набли-
зити її до норм європейського суспільства також вимагають 
окремої уваги до невиправданого насильства у діяльності пра-
воохоронців, систематичних проявів корупції та непоодино-
ких випадків їх участі у кримінальній активності. 

Для українського суспільства проблема запобігання про-
типравній поведінці працівників органів внутрішніх справ не 
є штучною. Усього у період з 1992 по 2007 рр. в Україні було 
порушено більше ніж 7760 кримінальних справ за фактами 
неправомірних дій співробітників ОВС, за результатами розс-
лідування яких судами винесено обвинувальні вироки сто-
совно 4015 осіб. До інших видів відповідальності за вчинення 
правопорушень некримінального характеру у цей же період 
було притягнуто 26757 співробітників різних служб і підрозді-
лів ОВС. Дедалі частіше констатуються факти участі працівни-
ків ОВС у прикритті нелегальної діяльності, вимаганні, конт-
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рабанді та незаконному обігу наркотиків, постачанні кримі-
нальним колам оперативно-службової інформації. Набувають 
широкого резонансу випадки жорстокого поводження із за-
триманими громадянами.  

 Питома вага протизаконних дій, зміст яких підпадає під 
визначення "жорстоке поводження й катування", складає у се-
редньому 2 %. Найчастішими при цьому були випадки побит-
тя громадян (24,9 %), психологічного знущання (20,1 %), по-
биття підручними предметами (13,2 %). Значно рідше вико-
ристовувалися такі способи, як приковування, підвішування 
або зв'язування затриманих (7,2 %), удушення їх протигазом 
(2,4 %) і роздягання (1,2 %).  

У структурі злочинів, вчинених персоналом ОВС України 
протягом 1992-2006 рр., вага загально кримінальних та служ-
бових злочинів є майже однаковою (46,6 % та 53,4 % відповід-
но). При цьому найбільш чисельними серед останньої катего-
рії є факти перевищення влади або службових повноважень 
(47,2 %), хабарництва (27,6 %) і зловживання владою або служ-
бовим становищем (16,2 %); серед загально кримінальних зло-
чинів – дорожньо-транспортних пригод (24 %), крадіжок 
(16,5 %), заподіяння тілесних ушкоджень (11,4 %) та умисного 
вбивства (9,5 %) [2, 3]. 

Докорінна зміна соціально-економічних підвалин сус-
пільства, загострення протиріч між людськими потребами і 
можливостями їх задоволення поступово призводять до мо-
рального переродження суспільства, погіршення криміноген-
ної ситуації, створення сприятливих умов для зростання пи-
томої ваги злочинів [3, 3]. 

Проблема запобігання протиправній поведінці працівни-
ків органів внутрішніх справ обумовлює необхідність рефор-
мування правоохоронних органів України, дотримання у їх 
діяльності принципів законності та захисту прав людини, акту-
альність глибокого і всебічного дослідження широкого кола 
питань, пов'язаних з детермінацією та попередженням злочи-
нів серед працівників ОВС України, створенням ефективних 



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 152 

заходів попередження негативних явищ, а також зміцнення 
засад службової дисципліни у структурних підрозділах орга-
нів внутрішніх справ. 

Аналіз кількісно-якісних показників злочинів серед пер-
соналу ОВС за територіальним розподілом дозволив виділити 
найбільш криміногенні області та регіони, серед яких перші 
місця посідають Західний та Північно-Східний регіони в ці-
лому, а також Сумська, Івано-Франківська, Луганська, Терно-
пільська області, АР Крим. За рівнем кримінальної активності 
перші місця серед основних підрозділів та служб посідають 
працівники карного розшуку, ППСМ, ГУБОЗ, дільничні інс-
пектори міліції. 

Базуючись на аналізі вироків судів, розраховується розмір 
найбільш вірогідного прямого збитку від злочинів, що вчиня-
ються працівниками ОВС, він оцінюється (без урахування рів-
ня латентності) щонайменше у 3,319 млн. грн. на рік.  

Забезпечення суспільної та приватної безпеки є однією з 
основних задач держави. Для ціх цілей за гроші платників по-
датків міститься колосальний апарат системи кримінальної 
юстиції, органів соціального контролю. І якщо держава не в 
змозі захистити громадянина від злочинів, вона повинна нести 
відповідальність за заподіяний збиток. Відносно цього необ-
хідно законодавчо затвердити механізм розрахування за нане-
сену моральну, матеріальну чи фізичну шкоду потерпілим від 
злочину і запропонувати як один із шляхів вирішення своє-
часної, гарантованої виплати компенсацій потерпілим від 
протиправних дій персоналу ОВС за рахунок державного бю-
джету, а потім, в порядку регресу, повертати в державний бю-
джет кошти за рахунок обвинуваченого.  

Аналіз ситуації скоєння злочинів дозволяє встановити, що 
переважну їх більшість вчиняють працівники міських підроз-
ділів ОВС у робочий час (при цьому проміжок часу з 18.00 год. 
до 01.00 год. є найбільш криміногенним), здебільшого у служ-
бових приміщеннях, у присутності свідків з числа інших пра-
цівників ОВС та громадян. Учинення тяжких злочинів у 45,6% 
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випадків супроводжувалося станом алкогольного сп'яніння, а 
46,5% усіх злочинів мали груповий характер. У ролі пособни-
ків при цьому найчастіше виступали безпосередні колеги з 
того ж відділу або підрозділу. Специфіка 49,5% вчинених пра-
цівниками ОВС злочинів визначалася також провокуючою по-
ведінкою потерпілих громадян та у 58,2% випадків − їх стату-
сом підозрюваної особи [2, 16]. 

 Оперативники служби внутрішньої безпеки ГУМВС у 
Черкаській області спільно з працівниками СБУ викрили опе-
руповноваженого карного розшуку, старшого лейтенанта мі-
ліції, котрий вимагав та отримав від громадянина дві тисячі 
гривень хабара за не притягнення його до кримінальної від-
повідальності. 

Зловмисника затримано, факт отримання хабара задоку-
ментовано, порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кри-
мінального кодексу України [4, 3]. 

Робота щодо очищення лав від "перевертнів у погонах" 
триває. Працівниками внутрішньої безпеки ГУМВС у Черка-
ській області спільно з колегами СБУ та органів прокуратури 
затримано слідчого Канівського міськвідділу міліції, який про-
тягом двох місяців вимагав у місцевої жительки гроші на суму 
4 тис. гривень за не притягнення до кримінальної відповідаль-
ності. 

Жінка звернулася до правоохоронців, і міліціонера, який 
зганьбив честь офіцера та заплямував свої майорські погони, 
було затримано "на горячому" в будинку заявниці. Факт отри-
мання хабара зафіксовано, порушено кримінальну справу за 
ст. 368 ч. 2 КК України [5, 3].  

Наведені приклади яскраво свідчать про тє, що корупція 
існує у підрозділах ОВС України, але це районий рівень – ниж-
чий щабель. Виникає питання: чи впливає рівень поширення 
корупції в суспільстві на діяльність щодо боротьби з нею?  

Безумовно впливає, і ця діяльність явно недостатня. Так, за 
результатами розгляду протоколів про корупційні діяння су-
дами притягнено до відповідальності 4,7 тисячі осіб, понад 
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70 % з яких – це державні службовці 5-7 категорій, депутати 
місцевого рівня та службові особи органів місцевого самовря-
дування. Корупціонерів вищої ланки з числа державних служ-
бовців 1-2 категорій притягнено до відповідальності аж три 
особи (дві за матеріалами спеціальних підрозділів боротьби з 
організованою злочинністю МВС та одну за матеріалами СБУ). 
Не видно помітного покарання в боротьбі з високопосадовою 
корупцією і в поточному році. Так, протягом першого кварта-
лу 2009 року викрито (до речі, також підрозділами МВС та 
СБУ) лише два корупціонери – держслужбовці 2 категорії. За-
галом статистика про результати антикорупційної діяльності 
не відображає реальної ситуації, оскільки переважна кількість 
рішень – це сільський і районий рівень, тоді як найбільше 
актуалізувалася проблема корупції на рівні як центральних 
органів державної влади, так і великого капіталу [6, 8]. 

 З приводу статистичних даних також виникає питання: 
чому корупційні дії посідають провідне місце серед правопо-
рушень, учинених персоналом ОВС? Відповідь очевидна – ко-
рупційна злочинність корисливо-насильницького спрямуван-
ня, і не тільки співробітників ОВС, набула масового масштабу, 
є на даний час однією з найбільших загроз для системи внут-
рішньої безпеки життя та здоров’я, майна громадян будь-якої 
держави. Рівень цього виду злочинності, його динаміка, геог-
рафічна розповсюдженість та інші показники говорять про те, 
що це є соціально-негативне явище і ця проблема повинна 
посісти одне з найперших місць щодо нагальності свого вирі-
шення як у наукових колах, так і у практичній сфері.  

Серед економічних факторів найбільш криміногенне зна-
чення також має нелегальна вторинна зайнятість персоналу 
ОВС, що призводить до розповсюдження корупції через де-
формацію свідомості працівників та переорієнтацію їх інте-
ресів на отримання максимальних прибутків поза службою. 
Крім того, необхідно зазначити, що корупція може розгляда-
тися як економічний злочин (білокомірцева злочинність) і у 
цей же час – корупцію необхідно визначити як системну проб-
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лему, що значним чином відбивається на іміджі України. Чи 
не варто було б в розвиток попереднього положення віднести 
корупцію до тих самих криміногенних чинників, які створю-
ються багато в чому самою державою? З цього приводу слід 
підтримати дослідження Терещенко Л. В. у його твердженні, 
що так звані "штучні" правопорушення (продукт творчості 
законодавців), пеналізація значної кількості складів злочину 
на тлі відносно спокійного реагування на корупцію держав-
них службовців та селективного правосуддя безпосередньо 
криміналізують суспільство. Тому визнання неприпустимості 
репресивної спрямованості в профілактичній діяльності дер-
жави – це один з аспектів усвідомлення відповідальності влади 
за участь у відтворенні злочинності.  

Як відомо, корупційність окремих представників органів 
державної влади, державного управління взагалі, правоохо-
ронних органів зокрема, породжують недовіру до них з боку 
населення та обумовлюють правовий нігілізм. Доцільно було б 
з цього приводу дізнатися думку представників органів дер-
жавної влади, державного управління щодо шляхів забезпе-
чення законності у діяльності правозастосувальних органів: 
такі законодавчі акти сприятимуть більш адекватному визна-
ченню ступеня суспільної небезпеки даного злочину; підви-
щення загального професіоналізму та його обов'язкової пси-
хологічної основи — авторитету працівників ОВС та міліцей-
ських служб; поглиблення засвоєння працівниками міліції ос-
нов таких наук як психологія, педагогіка та етика, що сприя-
тиме використанню наукових прийомів спілкування, особливо 
в екстремальних умовах діяльності; наукова розробка пози-
тивної психологічної моделі особи працівника міліції як типо-
вого професіонала з урахуванням динаміки сучасних кримі-
ногенних кризових явищ у суспільстві та наступу епідемії 
стресових ситуацій; наукова розробка концепції попереджен-
ня професійних деформацій працівників міліції, кореляція 
професійної деформації працівників ОВС; використання до-
сягнень психологічної та медичної наук для ефективного (сво-
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єчасного) усунення стресових перевантажень у роботі праців-
ників міліції; на загальному кримінологічному рівні це — роз-
робка i реалізація ефективної науково вивіреної програми 
правового виховання населення, зокрема молоді; налагоджен-
ня надходження до населення об'єктивної позитивної інфор-
мації про діяльність міліції; розширювання, соціалізація i гу-
манізація контактів працівників міліції з населенням; пошук 
нових форм взаємодії міліції i населення. Терещенком Л.В. пі-
дкреслена необхідність формування глибинного сприйняття 
правоохоронцями специфіки їх службових обов'язків, вико-
нання яких потребує постійного підвищення професійної 
майстерності при умові суворого додержання законності [7, 7]. 

Правопорушення, скоєні працівниками спецпідрозділу  
кримського "Беркута", є першим випадком, коли внутрішні 
камери відеоспостереження дали змогу розкрити службовий 
злочин. Міська прокуратура Феодосії відразу порушила кри-
мінальну справ за ознаками складу злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 365 КК України. 

Необхідно відзначити, що розкриття цього злочину стало 
результатом вказівки міністра внутрішніх справ Анатолія Мо-
гильова щодо забезпечення всіх підрозділів ОВС камерами спос-
тереження. Нині в цілодобовому режимі події, які відбуваються 
в приміщеннях міліцейських відділків, фіксуються моніторами 
й перевіряються відповідними службами. Крім того, безпереш-
кодно ознайомитися з цими відеоматеріалами можуть правоза-
хисники, які входять до Громадської ради МВС [8, 3]. 

Нещодавно Мексиканська служба боротьби з наркотиками 
разом з військовими з’єднаннями брала штурмом будинок полі-
ції міста Канкун і провела арешти 36 поліцейських, у тому числі 
й голови міської поліції Франциска Веласко і зарештувала осіб, 
залучених до корупційних схем у сфері обігу наркотиків [6, 8]. 

На думку авторів, для зменьшення злочинів у підрозділах 
ОВС України, необхідно: визначити функції та задачі ОВС 
України на сучасному етапі розвитку держави з огляду на 
процеси європейської інтеграції українського суспільства; вив-
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чити феномен протиправної поведінки персоналу ОВС як 
історичного, кримінально-правового та кримінологічного 
явища; обгрунтувати обсяги загальносоціальних, спеціально-
кримінологічних та індивідуальних заходів превенції проти-
правної поведінки працівників міліції з урахуванням вітчиз-
няного та зарубіжного досвіду; розробити рекомендації, спря-
мовані на удосконалення теоретико-правових засад та практи-
ки діяльності МВС України у сфері попередження злочинів 
серед персоналу органів внутрішніх справ; активізувати робо-
ту психологічної служби; кординально змінити принципи і 
методику підбору кадрів; надати заробітну плату працівникам 
міліції, яка б відповідала європейському рівню; створити фонд 
відомчого житла для молодих спеціалістів; підняти матеріаль-
но-технічне забезпечення до сучасних вимог. 

Виконання вищевказаних пунктів надасть можливість 
здійснити вирішення даної проблеми в єдності її соціального 
змісту та юридичної форми, а це в свою чергу підвищить 
якість праці та забезпечення законності в сфері здійснення 
правоохоронної діяльності працівниками ОВС. 

 
Література 

 

1. Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю: Навч. пос. 
/ За заг. ред. О.О. Погрібного. – Одеса: Юридична література, 2004.- 208 с. 

2. Мартиненко О.А. Злочини серед працівників ОВС України: їх детер-
мінація та попередження. Автореферат дисертації на здобуття наукового сту-
пеня доктора юридичних наук. Х.: Національна юридична академія імені 
Ярослава Мудрого, 2007. – 36 с.  

3. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Моно-
графія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с. 

4. Офіцер продав свої погони по тисячи за штуку / ІЗ № 29, 23 – 29 липня 
2010.- С. 3.  

5. Майор полковником не буде / ІЗ № 32, 13 – 19 серпня 2010.- С. 3. 
6. Дульський О. Інституційне забезпечення боротьби з корупцією – ос-

новний чинник безпеки й авторитету держави / ІЗ № 32, 7 – 13 серпня 2009. – 
С. 8-9. 

7. Терещенко Л.В. Попередження органами внутрішніх справ пося-
гань на життя та здоров'я працівників міліції у зв’язку з їх службовою ді-
яльністю. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канди-



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 158 

дата юридичних наук. К.: Національна  академія внутрішніх справ Украї-
ни, 2002. – 21 с. 

8. Камери відеоспостереження виявили службовий злочин / ІЗ № 31, 6 – 
12 серпня 2010.- С. 3.  

 
 
 

НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ,  

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ  
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ОКРЕМИЙ ВИД НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
О.М. Ігнатов 

(Кримський юридичний інститут Одеського державного 
 університету внутрішніх справ, Україна) 

 
Українська держава головним своїм пріоритетом, найви-

щою соціальною цінністю визнала людину, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпеку. Важлива роль у за-
хисті людини, її прав та свобод від протиправних і, щонайпер-
ше, насильницьких посягань належить органам внутрішніх 
справ.  

Саме тому вчинення злочинів особами, на яких покладено 
функції забезпечення безпеки та захисту інших людей, не ли-
ше підривають засади правової держави, перешкоджають по-
будові громадянського суспільства, завдають істотної шкоди 
авторитету державної влади, перешкоджають нормальному 
функціонуванню органів влади та управління, погіршують 
імідж правоохоронних органів, але й сприяють деформації 
правосвідомості громадян, морально розбещують суспільство, 
привчаючи його до думки, що несправедливість і насильство з 
боку влади цілком припустимі й природні; виступають ваго-
мим каталізатором правового нігілізму в суспільстві, що вкрай 
негативно позначається на ефективності діяльності щодо мі-
німізації рівня злочинності. Злочинність працівників ОВС не 
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тільки збільшує загальну кількість злочинів, вчинених у країні, 
але і детермінує вчинення злочинів іншими громадянами (у 
тому числі і потерпілими від злочинних зазіхань). Особливо це 
стосується вчинення працівниками ОВС насильницьких злочи-
нів, що посягають на найвищу соціальну цінність – людину, її 
життя і здоров’я, а також на невід’ємні права та свободи. 

Однак, незважаючи на виключну суспільну небезпеку на-
сильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС, ця 
проблема ще не була предметом окремого комплексного дослі-
дження. Отже, необхідність глибокого цілеспрямованого комп-
лексного дослідження насильницьких злочинів, що вчиняються 
представниками стійкої, соціально-корпоративної, відособленої 
групи осіб – працівниками ОВС – як окремого виду насиль-
ницької злочинності – з метою пошуку найбільш ефективних 
заходів попередження набуває сьогодні особливої актуальності. 

Метою даної статті є обґрунтування положення що на-
сильницькі злочини, що вчиняються працівниками ОВС, є 
окремим видом насильницької злочинності, якому властиві 
специфічні особливості, встановлення та дослідження цих 
особливостей.  

Ознакою, за якою у теорії кримінології злочини об’єдну-
ються у групу насильницьких є насильство. Однак, побудова 
штучних класифікації, дає можливість виокремлювати різні 
види насильницької злочинності. Одним з таких видів є на-
сильницькі злочини, що вчиняються працівниками ОВС, яко-
му властиві специфічні особливості. 

Специфіка злочинів, що вчиняються працівниками ОВС, як 
окремого виду злочинів, обумовлюється, перш за все, специфі-
кою суб’єкта (його соціально-правовим статусом) – працівника 
ОВС, який є представником державного органу виконавчої вла-
ди, перебуває на відповідній посаді, виконує специфічні зав-
дання та функції, наділений відповідними повноваженнями, 
який при виконанні покладених на нього обов’язків керується 
тільки законом і діє виключно в його межах, а також має право в 
певних ситуаціях застосовувати різні форми примусу.  
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В основі об’єднання насильницьких злочинів працівни-
ків ОВС в окрему кримінологічно значиму групу, та, відпо-
відно, вид насильницьких злочинів, лежать наступні крите-
рії: 1) суб’єкт злочину – працівник ОВС; 2) форма вини – уми-
сел; 3) вчинення злочину з використанням службового стано-
вища; 4) спосіб вчинення злочину –насильство. 

Під насильством, як способом вчинення злочину слід ро-
зуміти умисний, протиправний енергетичний вплив на орга-
ни і тканини організму людини, їх фізіологічні функції, шля-
хом використання матеріальних факторів зовнішнього сере-
довища (механічних, фізичних, хімічних і біологічних) та/або 
вплив на її психіку шляхом інформаційного впливу, що вчи-
няється шляхом дії або через бездіяльність всупереч або поза її 
(людини) волі, здатний заподіяти смерть, фізичну та/або пси-
хічну травму, а також обмежити свободу волевиявлення або 
дій людини [1]. 

Під використанням працівником ОВС службового стано-
вища (в рамках кримінологічного підходу) слід розуміти ви-
користання ним: 1) будь-яких фактичних можливостей, що 
випливають з повноважень, властивих працівнику ОВС у зв’яз-
ку із займаною посадою; 2) атрибутів працівника ОВС; 3) спе-
ціальних засобів і вогнепальної зброї; 4) відповідних знань і 
навичок, якими володіє працівник ОВС у зв’язку з службовою 
діяльністю. 

Таким чином, під насильницькими злочинами працівни-
ків ОВС слід розуміти умисні кримінально-карані діяння, які 
вчиняються працівниками ОВС з використанням службового 
становища, шляхом насильства. 

Результати проведеного нами дослідження, дозволяють 
обґрунтувати положення, що насильницькі злочини, що 
вчиняються працівниками ОВС, є не поодинокими випад-
ками, а частиною злочинності як негативного соціального 
явища з властивою йому певною сталістю. Стала пропор-
ційність злочинних діянь вказує на системний характер та-
ких злочинів [2].  
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Порівняльний аналіз тенденцій розвитку загальної зло-
чинності та злочинності працівників ОВС дозволяє зробити 
висновок, що між рівнем загальної злочинності й станом за-
конності в ОВС існує пряма кореляційна залежність (динаміка 
зміни їх кількісних показників має характер системного взає-
мозв’язку як частини та цілого). Сукупність насильницьких 
злочинів працівників ОВС є похідною від загальної злочин-
ності та не суперечить основним тенденціям її розвитку, що 
пояснюється спільністю загальних детермінант, специфікою 
кореляційних зв’язків та їх взаємообумовленістю. 

Розглянемо специфічні особливості насильницьких зло-
чинів, що вчиняються працівниками ОВС, як окремого виду 
насильницької злочинності 

Особливості кримінологічної характеристики насиль-
ницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС. Від-
носно невелика питома вага насильницьких злочинів, учине-
них працівниками ОВС (приблизно 16 %), у загальній струк-
турі злочинності працівників ОВС України не знижує гостроту 
проблеми через їх величезну суспільну небезпеку і шкідли-
вість наслідків. Аналіз стану насильницької злочинності пра-
цівників ОВС, їх динаміки та географії висвітлює загальну тен-
денцію до зниження їх кількісних показників. Однак викли-
кають занепокоєння якісні характеристики структури насиль-
ницької злочинності працівників ОВС. Протягом всього зазна-
ченого періоду переважають такі злочини, як умисне вбивство 
(частка в структурі насильницької злочинності працівників 
ОВС – 22,9 %) і тілесні ушкодження (34 %). 

Більшість насильницьких злочинів (як взагалі, так й кожно-
го виду) було вчинено працівниками патрульно-постової служ-
би міліції (30,7%). Далі за кількістю вчинених насильницьких 
злочинів йдуть працівники державної служби охорони (12,8 %), 
адміністративної служби міліції (12,4 %), дільничні інспектори 
міліції (9,6 %) та працівники карного розшуку (8,71 %). 

Більшість насильницьких злочинів – 55,6 % вчиняється пра-
цівниками ОВС у службовий час. Разом з цим 79,2 % злочинів 
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вчиняється поза службовими приміщеннями ОВС. У стані ал-
когольного сп’яніння вчиняється 30 % злочинів – 72 % зґвал-
тувань, 62 % вбивств, 35,6 % тілесних ушкоджень та 30 % гра-
бежів і розбійних нападів. Більшість злочинів вчиняється пра-
цівниками ОВС з використанням табельної зброї (25,7 %) і 
спецзасобів (27,7 %). У цілому з використанням службових 
повноважень вчиняється більшість (66,2 %) злочинів з боку 
працівників ОВС. 

Особливе занепокоєння викликає той факт, що 57 % насиль-
ницьких злочинів вчиняється працівниками ОВС в групі (понад 
90 % розбоїв, 91 % грабежів, 87,5 % вимагань, 66,6 % зґвалтувань). 
Вчинення насильницьких злочинів групою, кількість учасників 
якої складала п’ять і більш осіб, виявлено у 15 % випадків. У 77 % 
випадків злочинні групи складалися тільки з працівників ОВС, 
причому, у 62,5 % випадків співучасниками насильницьких 
злочинів були працівники однієї служби або підрозділу. У 35,6 % 
випадків група налічує три особи, а в 6 % – чотири. Вчинення ж 
групових насильницьких злочинів групою з п’яти і більше осіб, 
виявлено в 15 % випадків. 

Кількість жертв, що, на жаль, перевищує кількість вчине-
них злочинів, дозволяє уявити масштаби насильницької зло-
чинності працівників ОВС, найбільш наближені до реальності. 
Потерпілими від насильницьких злочинів, учинених праців-
никами ОВС, в 33 % випадків є декілька осіб ( у 12 % випадків 
від загальної маси злочинів цього виду – дві особи, у 21 % – є 
три і більш особи). Щодо статусу потерпілих, то 78,3 % жертв 
ніяк не пов’язані із службовою діяльністю працівників ОВС, 
які вчинили злочин. 

За територіальним розподілом кількісно-якісних показни-
ків досліджуваних злочинів найбільш криміногенними є Іва-
но-Франківська, Миколаївська, Закарпатська, Волинська області 
і м. Севастополь. Така тенденція значною мірою обумовлена 
ефективністю діяльності керівництва регіональних управлінь 
внутрішніх справ і відповідних органів з контролю за станом 
дисципліни і законності серед працівників ОВС. 
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Класифікація насильницьких злочинів, що вчиняються 
працівниками ОВС. Враховуючи, що всю кількість досліджу-
ваних злочинів залежно від сфери суспільних відносин, у якій 
вчиняється злочин, складають три відносно самостійні кримі-
нологічні групи, що мають свої специфічні особливості детер-
мінації, котрі й обумовлюють відповідну диференціацію захо-
дів їх попередження, доцільно виділяти насильницькі злочи-
ни, що вчиняються працівниками ОВС: 1) у зв’язку з службо-
вою діяльністю (катування, примушування до дачі показань; 
перевищення влади або службових повноважень, пов’язане з 
насильством тощо), частка яких у структурі насильницької 
злочинності працівників ОВС – 35 %; 2) у сфері сімейно-по-
бутових відносин (хуліганство, завдання тілесних ушкоджень, 
вбивство тощо) – 27 %; 3) поза сферою сімейно-побутових від-
носин та не пов’язані з службовою діяльністю (грабіж, розбій, 
вимагання тощо) – 38 %. Кожен з вказаних видів злочинів має 
свої кримінологічні особливості [3, с. 298-302].  

Особливості латентності насильницьких злочинів, що 
вчиняються працівниками ОВС. Рівень латентності насиль-
ницьких злочинів, які вчиняються працівниками ОВС, у де-
кілька разів перевищує рівень латентності злочинності взагалі 
та змінюється залежно від сфери суспільних відносин, у якій 
працівником ОВС вчиняється насильницький злочин. Найбі-
льший ступінь латентності властивий насильницьким злочи-
нам, що вчиняються працівниками ОВС поза сферою сімейно-
побутових відносин та не пов’язані з службовою діяльністю; 
злочини, що вчиняються працівниками ОВС у зв’язку з служ-
бовою діяльністю, займають проміжне місце; група злочинів, 
що вчиняються працівниками ОВС у сфері сімейно-побутових 
відносин є найменш латентною. 

Основними факторами існування латентної злочинності 
працівників ОВС є негативні риси бюрократії в ОВС – автори-
таризм, конформізм, корпоративність, протидія зовнішньому 
соціальному контролю тощо. Водночас рівень латентності 
пов’язаний зі специфікою діяльності і статусом суб’єкта зло-
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чину, а також зі ступенем активності керівників тих або інших 
підрозділів і служб щодо приховування злочинів, учинених 
підлеглими. 

Особливості кримінологічної характеристики особисто-
сті злочинців-працівників ОВС, які вчинили насильницькі 
злочини. Група насильницьких злочинців – працівників ОВС – 
має свої специфічні соціально-демографічні риси. Насамперед 
це стосується статевовікових характеристик, які обумовлюють-
ся особливостями проходження служби в ОВС. Серед засудже-
них за насильницькі злочини працівників ОВС не виявлено 
жодної жінки. Переважають особи віком 26-30 років – 33 % (да-
лі йдуть працівники у віці 20-25 років – 31 % та 31-40 років – 
30,3 %) із середньою (38,7 %) та середньою спеціальною (32,9 %) 
освітою, одружені (76,6 %). Більшість насильницьких злочинів 
було вчинено особами рядового складу ОВС зі стажем служби 
до 3 років. Далі за ступенем кримінальної активності йдуть 
працівники, які перебувають на посаді оперуповноважених, а 
потім дільничні інспектори міліції.  

Кримінальна спрямованість особистості працівника ОВС 
часто виявляється ще на стадії професійного навчання у ВНЗ, 
а певні негативні морально-психологічні риси особистості фор-
муються під час професійного навчання. Опитування 500 ви-
пускників ВНЗ МВС України показало, що на запитання: "Чи 
припустиме застосування незаконного насильства в практич-
ній діяльності "в інтересах справи"?", 5,3 % опитаних відповіли – 
"необхідне", а 28,6 % – "припустиме". Отже, майже кожний чет-
вертий працівник ОВС ще на самому початку кар’єри досить 
лояльно ставиться до вчинення колегами насильницьких зло-
чинів. У ході подальшої практичної діяльності такі професійні 
установки можуть знаходити негативний розвиток. Перш за 
все про це свідчить переважно груповий характер вчиняємих 
працівниками ОВС насильницьких злочинів. 

Особливості мотивації насильницьких злочинів, що 

вчиняються працівниками ОВС. Дотримуючись концепції 
відповідно до якої "рушійною силою" деструктивної поведінки 
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є три духовних феномени-підстави: агресія, експансія та 
обман, що в реальному прояві (через мотивацію і дії) висту-
пають як окремо, так і в сполученні один з одним, всі мотиви 
насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками ОВС, 
доцільно розділити на три основні групи, кожній з яких відпо-
відає певний тип (типи) злочинця:  

1. Злочини, мотивація яких пов’язана з агресією, вчиня-
ються переважно у сфері сімейно-побутових відносин. Злочи-
ни цієї групи скоюють особи, яких умовно можна поділити на 
два типи: а) "аутсайдери"; б) "дебошири". Для злочинів, що 
вчиняються "аутсайдерами", найбільш характерні такі мотиви, 
пов’язані з агресією, як: ревнощі, помста, бажання позбавити 
себе турбот, перешкодити наміру дружини залишити сім’ю, а 
також несвідомі мотиви захисту від реальних та уявних небез-
пек. Для злочинів, що вчиняються "дебоширами", характерні 
мотиви ствердження та самоствердження (які прийнято нази-
вати хуліганськими спонуканнями), домінує бажання особи 
утвердитися в очах оточення будь-яким способом.  

2. Злочини, мотивація яких пов’язана з експансією, вчи-
няються працівниками ОВС здебільшого поза сферою сімей-
но-побутових відносин і не пов’язані з службовою діяльністю. 
Експансія визначається як інтенція самоуправного поширення 
своїх домагань, вольового користолюбного домінування всу-
переч пануючим уявленням про справедливість. Крім форм 
безпосереднього захоплення матеріальних благ, експансія мо-
же виражатися в порушеннях недоторканності приватного 
життя, перешкоджанні здійсненню прав та інтересів тощо. 
Типовими злочинами цієї групи є грабіж, розбій та вимагання. 
Цю групу злочинів, що характеризуються різними корисли-
вими мотивами, пов’язаними з бажанням злочинця задоволь-
нити свої потреби будь-яким способом, вчиняють працівники 
ОВС, яких умовно можна назвати "перевертні".  

3. Злочини, мотивація яких пов’язана з обманом. Така мо-
тивація найбільш характерна для злочинів, що вчиняються 
працівниками ОВС у зв’язку з службовою діяльністю. Осіб, які 
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вчиняють злочини цієї групи, умовно можна поділити на два 
типи: а) "фанатики", які скоюють злочини з різних "ідейних" 
мотивів, пов’язаних з помилково зрозумілими інтересами 
служби (службовими обов’язками й повноваженнями); б) "ле-
дарі", які не бажають досконало, професійно виконувати свої 
службові обов’язки, а хочуть, не докладаючи особливих зу-
силь, що вимагають високих професійних якостей, виконати 
покладений на них обсяг роботи, поліпшити показники, одер-
жати винагороду, просування по службі. Для злочинів, що 
вчиняються ними, найбільш характерні так звані кар’єрист-
ські, "службістські" мотиви. 

Особливості детермінації насильницьких злочинів, що 
вчиняються працівниками ОВС. До найбільш важливих фак-
торів детермінації, властивих кожному виду досліджуваних 
злочинів доцільно віднести: 1) хиби при відборі кадрів; 2) недо-
ліки психологічного забезпечення службової діяльності праців-
ників ОВС; 3) фактори, пов’язані з наявністю у працівників ОВС 
психічних аномалій; 4) упущення у професійній підготовці та 
вихованні кадрів; 5) фактори, обумовлені специфікою служби в 
ОВС (екстремальність службової діяльності, стреси). 

Факторами детермінації насильницьких злочинів, що вчи-
няються працівниками ОВС у зв’язку зі службовою діяльністю 
є: 1) неналежне матеріально-технічне забезпечення ОВС; 2) де-
фіцит кадрів в ОВС; 3) низька правова культура працівників 
ОВС та прогалини у професійній підготовці та вихованні, які 
мають місце ще під час навчання; 4) наявність негативної "мі-
ліцейської" субкультури, одним з проявів якої є каральні ме-
тоди у їх діяльності; 5) негативний вплив на працівників ОВС з 
боку правопорушників (зокрема, пов’язана з цим проблема 
зміни кримінальної ролі); 6) перевантаженість та ненормова-
ність робочого часу; 7) гіпертрофована професійна корпора-
тивність працівників ОВС; 8) негативні риси особистості ке-
рівника і стилю управління колективом; 9) недосконалість існую-
чої системи критеріїв оцінювання діяльності ОВС (є доміную-
чим фактором). 
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Факторами детермінації насильницьких злочинів, що вчи-
няються працівниками ОВС у сфері сімейно-побутових відно-
син є: 1) сімейні конфлікти, що виникають на ґрунті невдово-
лення дружини й близьких родичів соціально-економічним 
статусом працівника ОВС; 2) перевантаженість та ненормова-
ність робочого часу; 3) конфліктно-змістовний характер служ-
бової діяльності працівників ОВС (негативне ставлення насе-
лення до працівників ОВС як до представників воєнізованого 
карального органу, конфліктність службової діяльності на рівні 
стосунків усередині самих підрозділів ОВС, переважно, між лі-
нійними і функціональними групами; контакти працівників 
ОВС із правопорушниками); 4) зловживання працівниками ОВС 
алкоголем та використання міліцейського жаргону та нецен-
зурної лексики, як елементи негативної "міліцейської" субкуль-
тури; 5) потужний вплив на вчинення злочину має фактична 
можливість використання працівником ОВС табельної вогне-
пальної зброї та спеціальних засобів. 

Факторами детермінації насильницьких злочинів, що вчи-
няються працівниками ОВС поза сферою сімейно-побутових 
відносин та не пов’язані зі службовою діяльністю є: 1) гіпертро-
фована професійна корпоративність працівників ОВС щодо 
девіантної поведінки колег, яка формується ще під час про-
фесійного навчання; 2) негативний морально-психологічний 
клімат у трудовому колективі; 3) недосконалість як відомчого 
контролю, так і контролю з боку населення (зокрема різних не-
урядових і громадських організацій) за дотриманням законнос-
ті працівниками ОВС; 4) потрапляння на службу в ОВС осіб з 
кримінальною спрямованістю особистості та недосконалість ме-
тодик їх виявлення як при прийнятті на службу, так й під час 
проходження служби (домінуючий фактор).  

Особливості попередження насильницьких злочинів, 
що вчиняються працівниками ОВС. Загальними заходами 
попередження насильницьких злочинів, що вчиняються пра-
цівниками ОВС є заходи, які мають організаційно-управлін-
ський характер і здійснюються самими органами внутрішніх 



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 168 

справ. Пріоритетним є вдосконалення кадрової роботи та пси-
хологічне забезпечення оперативно-службової діяльності пра-
цівників ОВС. Вдосконалення потребує насамперед механізм і 
методики відбору кандидатів на службу в конкретних службах 
і підрозділах ОВС і комплектування абітурієнтами навчальних 
закладів МВС України. Враховуючи те, що певні криміногенні 
якості особистості працівників ОВС формується ще під час 
професійного навчання, дієвим заходом попередження дослі-
джуваних злочинів має бути підвищення рівня професійної 
освіти та підготовки кадрів і ефективна виховна робота з осо-
бовим складом. 

Заходами попередження насильницьких злочинів, що 
вчиняються працівниками ОВС у зв’язку з службовою діяльні-
стю є наступні. 1. Конструктивне реформування ОВС у соці-
альний інститут, ідеологія діяльності якого повинна ґрунтува-
тися на суспільно-альтруїстичних цінностях. 2. Адекватне за 
обсягом, стабільне і своєчасне фінансове та матеріально-тех-
нічне забезпечення діяльності ОВС. 3. Усунення залежності 
оцінки ефективності діяльності ОВС від статистичних даних 
про стан злочинності або інших систематично відображуваних 
кількісних показників. Критеріями оцінки ефективності дія-
льності ОВС повинні бути – навантаження (напруженість дія-
льності), якість діяльності та дотримання законності. Оцінка 
ефективності діяльності тієї або іншої служби або підрозділу 
повинна ґрунтуватися на оцінці діяльності кожного працівни-
ка, з урахуванням специфіки напрямків роботи служби та 
підрозділу. 4. Структурне відокремлення слідчих органів до-
зволить ліквідувати відповідальність працівників слідчих орга-
нів за "кінцевий результат".  

Заходами попередження насильницьких злочинів, що вчи-
няються працівниками ОВС у сфері сімейно-побутових відно-
син є: 1. Підвищення рівня матеріального забезпечення пра-
цівників ОВС (перш за все, шляхом скорочення чисельності 
працівників ОВС за рахунок оптимальної реорганізації органі-
заційної структури ОВС, а також раціонального скорочення 
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управлінського персоналу). 2. Належний соціально-правовий 
захист особового складу. Необхідно розробити та запровадити 
ефективні пільгові програми отримання, придбання та будів-
ництва житла для працівників ОВС. 3. Досягнення високого 
рівня партнерських відносин "міліція-населен-ня". Важливим 
кроком у становленні соціально орієнтованої стратегії ОВС є 
активна взаємодія з ЗМІ та правозахисними організаціями; по-
передження віктимної поведінки населення щодо злочинів, 
учинених працівниками ОВС. 4. Посилення контролю за ко-
ристуванням працівниками ОВС табельною зброєю та спецза-
собами. Недопущення постійного зберігання зброї працівни-
ками при собі або вдома у непередбачених законом випадках. 
5. Створення спеціалізованих кризово-консультативних центрів 
з питань проблем сімей працівників ОВС.  

Специфіка заходів попередження насильницьких злочи-
нів, що вчиняються працівниками ОВС поза сферою сімейно-
побутових відносин та не пов’язані з службовою діяльністю 
обумовлена насамперед груповим характером їх скоєння. 
Основним напрямком превенції злочинів даної групи є пос-
тійне вдосконалення форм і методів контролю за дотриман-
ням дисципліни й законності працівниками ОВС з боку керів-
ників та відповідних кадрових та психологічних служб. Значна 
превентивна роль належить діяльності зазначених суб’єктів 
щодо виявлення працівників, поведінка яких свідчить про ре-
альну можливість вчинення ними правопорушень та злочинів. 
Вимагає нормативного закріплення проведення регулярних 
перевірок працівників ОВС на предмет вживання алкоголю й 
наркотичних речовин. Обов’язок забезпечення належного мо-
рально-психологічного клімату в колективах і позитивної суб-
культури працівників має бути необхідною складовою служ-
бової діяльності керівників всіх рівнів. Необхідно визначити 
найбільш повний обсяг можливих правопорушень і їхнє за-
кріплення у відповідних нормативних актах, з метою чіткої 
диференціації меж різних правопорушень і мір відповідаль-
ності за них.  
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Таким чином, на підставі традиційного в кримінології ви-
ділення окремих видів злочинності за способом вчинення зло-
чинів та критерієм суб’єкта злочину, аналізу статистичних да-
них, аналізу кримінальних справ та інших даних, отриманих в 
ході проведеного нами дослідження, а також інших досліджень, 
проведених як у нашій країні так і закордоном, можливо, на 
наш погляд, зробити обґрунтований висновок про доцільність 
виокремлення насильницьких злочинів, що вчиняються пра-
цівниками ОВС, у самостійний вид насильницької злочинності. 
Дослідження даного феномену саме на цьому рівні дозволить 
ефективно протидіяти його негативним проявам. 
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Девіантна поведінка є складовою людської життєдіяльнос-

ті в цілому, її об'єктивних факторів (середовище — потреби) та 
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факторів суб'єктивних (усвідомлення об'єктивних потреб у 
вигляді інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, цільових уста-
новок та реалізації їх у вчинках, поведінці, діяльності). 

Отже, поведінці як кінцевому елементові у ланцюгу зазна-
чених факторів людської діяльності передують інші — середо-
вище, потреби, інтереси, цінності, мотиви, цілі. Звідси висно-
вок: шляхи удосконалення поведінки людини означають нев-
пинне поліпшення навколишнього природного (екологічного) 
та соціального (економічного, політичного, культурного) се-
редовищ, задоволення життєвих потреб кожної людини, що 
детермінують збіг її особистісних інтересів, цінностей, мотивів 
і цілей із загальноприйнятими, суспільне значущими. 

Такий загальнометодологічний висновок конкретизується 
різноплановими науковими дослідженнями, важливе місце 
серед яких посідають соціологічні, взаємопов'язані з усіма 
іншими, насамперед з тими, що стосуються правової системи. 

Подолання девіантної поведінки є одним із головних зав-
дань сучасного суспільства. Вважається, що запобігання девіа-
ції складається з тріади: 1) профілактики; 2) власне запобіган-
ня; 3) запобіжних заходів. На початковій стадії визрівання зло-
чину потрібна профілактика (виховні заходи, а можливо й 
профілактичні засоби примусу). Коли ж (за відсутності резуль-
татів) з'явився задум злочину (рішення і процес його прийнят-
тя), то центр запобіжної роботи переноситься на власне запо-
бігання. Запобіжні ж заходи є припиненням протиправного 
посягання. 

Профілактика правопорушень має такі основні цілі: 1) обме-
ження впливу негативних факторів; 2) вплив на причини зло-
чинних проявів; 3) вплив на мікросередовище; 4) вплив на 
особистість, здатну на злочин. 

Девіантна соціологія вивчає також суб'єктно-об'єктні сто-
сунки щодо проведення індивідуальної і загальної профілак-
тики, застосування усіх форм її забезпечення, включаючи 
інформаційне — внутрішнє і зовнішнє. Йдеться про характе-
ристику сукупності зареєстрованих на певній території злочи-



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 172 

нів за відповідний період; характеристику особистості злочи-
нця; дані про злочинність щодо різних категорій (рецидивна, 
неповнолітніх тощо); показники правопорушень незлочинно-
го характеру; відображення географії злочинності та інших 
правопорушень, відхилень тощо. 

Форми профілактичної роботи, яка проводиться правоо-
хоронцями серед населення, різноманітні. Це профілактичні 
бесіди, шефство, обговорення поведінки правопорушників у 
трудових колективах, громадських організаціях, залучення 
правопорушників до суспільно-корисних занять. Переконання 
поєднується з примусом.  

Подолання девіантної поведінки потребує знання суті, 
причин, ознак злочинності та особистості злочинця. Злочин-
ність — динамічне соціально-правове явище, яке включає су-
купність усіх злочинів, що здійснюються у суспільстві на да-
ному етапі і характеризуються певними кількісними та якіс-
ними показниками (стан, рівень, динаміка, структура, харак-
тер). Йдеться про зареєстровану і приховану (латентну), не 
зареєстровану, злочинність, про її детермінанти — об'єктивні 
й суб'єктивні, головні й другорядні. 

Розробляючи шляхи подолання девіантної поведінки, 
треба виходити і з того, що безпосередньою психологічною 
причиною окремого злочину є намагання індивіда задоволь-
нити свою потребу всупереч і на шкоду суспільним інтересам. 
За соціальним змістом потреби поділяються на життєво необ-
хідні (їжа, одяг, житло та ін.); нормальні, що соціально схва-
люються; деформовані; спотворені. Після середовища потреби 
є другим важливим об'єктивним фактором людської життєдія-
льності, поведінки, включаючи її відхилення. 

Криміногенне середовище, негативні обставини інтенси-
фікують злочинну дію, деформують потреби і, відповідно, їх 
усвідомлення та практичне задоволення. Це стосується як 
окремого індивіда, так і певних груп індивідів. Звідси — гру-
пова, організована злочинність, учасники якої спілкуються в 
умовах кримінологічної ситуації. 



 
КРИМІНОЛОГ ІЧН І ДОСЛІ ДЖЕННЯ  

 

 173 

Структура особистості злочинця включає: 1) соціальне-де-

мографічні ознаки; 2) кримінально-правові ознаки; 3) соціаль-

ні прояви у різних сферах життя; 4) моральні властивості; 

5) психологічні особливості. Ці риси мають соціально-негатив-

ну спрямованість: спотворені потреби, які багато в чому зале-

жать від несприятливого середовища, усвідомлюються зло-

чинцем у власних інтересах, орієнтаціях, мотивах і цілях, які 

суперечать загальноприйнятим. 

Антисуспільна спрямованість суб'єктів девіантної пове-

дінки характеризується негативно-зневажливим ставленням 

до людини, її цінностей; корисливими, егоїстичними наміра-

ми; нехтуванням соціальних норм; легковажно-безвідповідаль-

ним ставленням до свого місця в суспільстві. 

Шляхи подолання девіантної поведінки, тим більш у її 

злочинному варіанті, повинні визначатися з урахуванням наз-

ваних специфічних рис особистості злочинця, впливаючи на 

середовище (обставини, ситуацію), формування здорових пот-

реб, насамперед потреб у самовдосконаленні, на процес усві-

домлення цих потреб та їх активного задоволення через твор-

чість. Деформація особистості починається саме з втрати жит-

тєвої мети як цільової установки творення самого себе і обста-

вин свого життя. Ця внутрішня робота особистості потребує 

великого напруження і зусиль, але тільки таким шляхом лю-

дина може подолати свої негативні риси, розвинути свій по-

тенціал. Суспільство і правоохоронні органи зацікавлені у та-

кому самовдосконаленні кожного члена суспільства і покли-

кані всіляко допомагати розвиткові особистості. 

Вивчення девіації допомагає чітко визначити і реалізувати 

шляхи подолання девіантної поведінки стосовно середовища-

потреб, їх усвідомлення й діяльного задоволення задля утвер-

дження законності та подальшої діяльності працівників пра-

воохоронних органів. 

Отже звідси випливає висновок – девіація, як не прикро 

перебуває в постійному процесі розвитку, а тому всі зусилля 



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 174 

правоохоронних органів спрямовані на те ,щоб знайти най-

ефективніші шляхи подолання цього явища. 
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Кризисные процессы, происходящие в экономической жиз-
ни страны, негативно отражаются на физическом и душевном 
здоровье наших граждан. Возникающие из- за социальной не-
устроенности тревожность, напряжѐнность и неудовлетворен-
ность порождают чувство озлобленности, жестокости и склон-
ность к насилию, которые характерны для больных, страдаю-
щих психопатией. Однако поскольку проблемные личности 
все же заняты профессиональной деятельностью и вовлечены 
в определенную социальную активность, то для них присуще 
так называемое пограничное состояние. Специфика такого 
душевного состояния заключается в том, что одна и та же лич-
ность при определенных условиях может трансформировать 
свои проблемные параметры, например, жестокость в ярко 
выраженные формы маниакального поведения.  

На возникновение девиантных проявлений в поведении 
сотрудника милиции влияют сразу несколько факторов, важ-
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нейшим из которых являются колоссальные нагрузки и огра-
ничения. Именно ограниченная замкнутая и суженная сфера 
жизнедеятельности характерна для людей, страдающих пси-
хопатическими расстройствами. Это касается ограничений как 
материального, так и личностного характера. Ограничение 
первое – тяжѐлое материальное положение современного пра-
воохранителя. Оно приводит к тому, что его финансовые воз-
можности сужаются до критического диапазона, и фактически 
искусственно ограничивается спектр естественной социальной 
активности личности. Ограничение второе – имидж образцо-
вого человека. Годами сложилось, что сотрудник милиции 
имеет определенный профессиональный образ. В глазах граж-
дан милиционер – это дядя Степа, Аниськин… кто угодно, но 
только не личность, которая имеет как сильные, так и слабые 
стороны. Данный образ безупречного, сильного, справедливо-
го человека, готового прийти на помощь в любую минуту, не 
считаясь с личным временем, настолько глубоко сидит в соз-
нании людей, что они забывают о том, что сотрудник мили-
ции – это, прежде всего, человек. Общество уже привыкло к 
тому, что сотрудник милиции должен обеспечивать общест-
венный порядок, должен немедленно реагировать на заявле-
ния и обращения граждан, должен рискуя собственной жиз-
нью вступать в борьбу с преступностью… должен… должен… 
должен… Изо дня в день ему приходится жить в сумасшедшем 
ритме, постоянно пребывать в состоянии внутренней напря-
женности, которая постепенно нарастает. Рано или поздно это 
приводит к тому, что наступает предельное психическое сос-
тояние человека, выйти из которого самостоятельно довольно 
сложно. Это как переполненная чаша – пока вода набирается 
до краев – мы уверены, что направление ее движения будет 
только вверх (т.е. оно предсказуемо), но как только она пере-
полняется – мы не можем предугадать с какой стороны проль-
ется вода, да и вообще будет ли она стекать равномерно, или 
польется одним бурным потоком с какой-то одной стороны 
(непредсказуемость). Так и сотрудник милиции живет той 
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жизнью, которую сам выбрал для себя, выдерживает те наг-
рузки, на которые он сознательно пошел, следует образу иде-
ального человека, созданного в фильмах и сказках, и при этом 
он сам начинает постепенно повышать требования к себе. И 
это закономерно – он становится таким, каким хочет его ви-
деть общество. Здесь срабатывает самая обычная потребность 
человека – быть кому-то нужным. И это вполне нормально – 
милиционер из-за специфики работы не видит своих родных, 
он не может самореализоваться в семье, и соответственно на-
чинает искать пути самореализации в профессиональном 
плане. Именно на этом этапе у него могут проявиться первые 
признаки девиантности. Этот момент и есть та точка отправ-
ления, пути от которой мы предугадать уже не можем. Такой 
сотрудник может стать трудоголиком в ненормальном смысле 
этого слова (пребывание на работе без особой надобности, по-
тому, что человек уже просто боится идти домой, он чувствует 
себя там не понятым, тем более, если данный фактор совме-
щен еще и с материальной ограниченностью), может впасть в 
депрессивное состояние (часто даже скрытое) либо его внут-
ренняя напряженность начинает подавляет его настолько, что 
он становится пассивным в профессиональном плане (соответ-
ственно – теряет ценность как сотрудник). В конце концов, 
психика не выдерживает и происходит нервный срыв. А нерв-
ный срыв – это, прежде всего, выход эмоций, которые пере-
полняют чашу нашей психики. Самое страшное, когда такой 
сотрудник приспосабливается давать выход собственным эмо-
циям, причиняя страдания другим.  

Иными словами, если человек постоянно и во всем вы-
нужден себя ограничивать, у него неизбежно развиваются и 
крепнут параметры душевно больного человека, для которого 
характерны высокий уровень напряженности, полное отсутст-
вие каких-либо нравственных мотиваций поведения и чувство 
долга перед родными, близкими, обществом и государством. 
Именно таковы психологические основы девиантного поведе-
ния большинства граждан нашего государства и сотрудников 
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правоохранительных органов в частности. Отличие только в 
том, что сотрудники правоохранительных органов наделены 
полномочиями, в рамках которых они имеют больше власти 
над людьми. Как известно, правоохранительные органы по-
полняются молодыми людьми, для которых все социальные 
"болезни" и никакие "фильтры" пока что не в состоянии обес-
печить абсолютную кадровую стерильность. Именно поэтому 
мы констатируем факт значительного роста уровня распрост-
ранѐнности и многообразия форм асоциальных поступков, 
правонарушений, преступлений и других проявлений деви-
антного поведения, в основе которого полностью отсутствует 
какая-либо нравственная мотивация. Статистика свидетельст-
вует о масштабности такого поведения не только среди раз-
личных социальных, этнических и других групп. 

Тревожным симптомом является рост числа сотрудников 
правоохранительных органов с девиантным поведением, про-
являющимся в жестокости, черствости, бездушии и агрессив-
ности.  

Выявление, диагностика и выработка путей преодоления 
негативных социально-психологических тенденций в коллек-
тивах правоохранительных органов является важнейшей зада-
чей для руководства органов государственной власти и общест-
ва. В разрешении проблемы профилактики отклоняющегося 
поведения сотрудников правоохранительных органов должно 
быть заинтересовано все наше общество, поскольку именно 
оно является социальным заказчиком в деятельности мили-
ции, СБУ и прокуратуры.  

К сожалению, существующая практика профилактики 
этой "болезни" не в полной мере обеспечивает предупрежде-
ние проявления такого поведения.  

Основной задачей профилактики поведенческих отклоне-
ний со стороны правоохранителей является коррекция выяв-
ленных предпосылок для отклонений и социальной дезадап-
тации. Как свидетельствует практика, зачастую, помимо пси-
хофизиологических факторов, девиации могут стимулиро-
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ваться различными негативными процессами, происходящи-
ми в конкретном коллективе, где сотрудник проводит боль-
шую часть времени своей жизнедеятельности.  

Важно отметить, что девиации могут возникать в качестве 
попытки вырваться из материально-финансового ограниченно-
го круга жизнедеятельности. Это особая категория девиаций, в 
основе которой заложено стремление путем нарушения норм 
морали и законности улучшить свои материальные возможнос-
ти, а значит любой ценой обеспечить себе и своим близким ком-
фортные и полноценные условия для нормальной жизнедея-
тельности, которые государство сегодня не в состоянии обеспе-
чить для сотрудников правоохранительных органов. Для срав-
нения: финансовое обеспечение сотрудника правоохранитель-
ных органов развитых стран составляет в среднем от 40 до 60 ты-
сяч долларов в год, что же касается Украины эти показатели 
нужно делить и делить. Важно отметить, что нагрузка же по 
службе у отечественных правоохранителей в десятки раз выше, 
чем у их коллег на Западе. Отсюда вывод: важнейшей профи-
лактической мерой в решении данной проблемы может стать 
существенное улучшение со стороны государства материально-
финансового положения сотрудников всех правоохранитель-
ных органов без исключения. Лишь при условии решения всех 
бытовых проблем сотрудников ОВД, в частности, можно до-
биться наиболее эффективных результатов в профессиональ-
ной деятельности. Иными словами, отпадет необходимость 
отвлекаться от интересов службы и ломать голову над тем, кого 
бы "ободрать", чтобы семья не испытывала материальных труд-
ностей. Недостаточное финансирование правоохранительных 
органов неизбежно порождает социальные отклонения корыст-
ной направленности, которые выражаются в правонарушениях 
и проступках, связанных со стремлением получить материаль-
ную, денежную, имущественную выгоду. Среди сотрудников 
правоохранительных органов такого рода "социальные откло-
нения" могут проявляться в виде преступных уголовно-нака-
зуемых действий (хищение, взяточничество, и т.д.) Таким обра-
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зом, сама государственная система, ориентированная на огра-
ниченное обеспечение силовых структур провоцирует появле-
ние в них фактов нарушения законности, дисциплины и амо-
рального поведения.  

Финансово-материальная ограниченность сотрудников 
обуславливает социально-пассивный тип их поведения, кото-
рый выражается в стремлении уйти от активной социальной 
жизни, игнорировать гражданский и служебный долг, реше-
ние служебных проблем. Все усилия такого типа личностей 
сконцентрированы на решении сугубо личных проблем.  

Депрессивный тип поведения – это самое опасное прояв-
ление девиаций. К такого рода проявлениям можно отнести 
ненормальный трудоголизм, уклонение от работы, употреб-
ление алкоголя и наркотиков, токсических средств, и, возмож-
но, суицид.  

Таким образом, асоциальное поведение, различаясь как по 
содержанию и целевой направленности, так и по степени 
общественной опасности, может проявляться в различных 
социальных отклонениях, от нарушений норм морали и не-
значительных проступков до тяжких преступлений.  

Среди асоциальных проявлений целесообразно выделять 
уровень, когда отклонения проявляются на уровне наруше-
ний норм морали, уклонений от общественно-полезной дея-
тельности, в употреблении алкогольных или наркотических, 
средств, и других формах асоциального поведения, не пред-
ставляющих большой опасности. Социальные же отклонения, 
выражающиеся в преступных, уголовно-наказуемых действи-
ях, когда сотрудник становится субъектом преступления, 
представляют гораздо более серьезную опасность.  

Вследствие ряда неблагоприятных обстоятельств, могут 
возникнуть различные нарушения процесса становления пра-
воохранителя, выражающиеся в его профессиональной деза-
даптации, то есть – неадекватности поведения нормам, требо-
ваниям системы, в которой он работает. Такие нарушения мо-
гут принимать разные формы и обусловливаться различными 
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причинами. Скажем, инфантильность, профессиональная не-
зрелость, возникающие в результате "тепличных" условий "вос-
питания" сотрудника, ограждения его от выполнения обязан-
ностей, от самостоятельных усилий по достижению каких-ли-
бо целей и т.д.  

Следует отметить, что сотрудник правоохранительных 
органов, который проявляет поведенческие отклонения, дале-
ко не всегда ранее мог характеризоваться асоциальными ка-
чествами (преступление по неосторожности, в состоянии аффек-
та, превышение действий, необходимых в целях самообороны 
и т.д.), так и личность асоциального типа может удерживаться 
от противозаконных действий, и, таким образом, никогда так 
и не проявить девиантность в своем поведении.  

Что же касается профилактики девиантного поведения в 
правоохранительной среде, прежде всего, необходимо созда-
ние условий для усвоения необходимых норм морали и права, 
позволяющих самостоятельно ориентироваться в ситуациях, 
возникающих в процессе служебной деятельности, а также 
введение в систему профессиональной подготовки обязатель-
ного профилактического курса, в который могли бы войти как 
занятия, так и психологические тренинги (не тесты!), которые 
помогли бы сотрудникам милиции, решить те или иные проб-
лемы, связанные со служебной деятельностью, на уровне под-
сознания, еще до их проявления в поведении. Тренинги долж-
ны быть направлены, прежде всего, на достижение полной 
психологической разгрузки сотрудника. 

На сегодняшний день система выявления поведенческих 
отклонений несовершенна. Т.е. она действует как бы наоборот – 
сначала психологами проводится тестирование, анализируется, 
и, по факту выявления возможных предпосылок поведенческо-
го отклонения, с сотрудником милиции проводится соответст-
вующая работа. Но, к сожалению, иногда уже потеряно слиш-
ком много времени. Это приводит к тому, что отклонения уже 
были на столько значительны, что даже после проведенной с 
таким сотрудником работы, спустя время (годы) могут возник-
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нуть факторы, провоцирующие девиантность с его стороны. 
Поэтому очень важно не допустить состояния "на грани" а пре-
дупредить его возникновение, что позволит значительно сни-
зить количество рецидивов поведенческих отклонений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная 
ранняя профилактика девиации в правоохранительных орга-
нах может быть обеспечена лишь путем применения широких 
комплексных мер воспитательно-психологического характера. 
Необходимость научно обоснованной воспитательно-психоло-
гической работы с сотрудниками со скрытыми предпосылками 
отклоняющегося поведения ставит на повестку дня разработку 
специального профилактического курса, рассчитанного на пре-
дупреждение различных поведенческих отклонений. 

 
 
 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕВИАЦИЙ  
В ХОДЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОВД  

В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 

 
Ю.А. Корсун 

(Управление МВД Украины в Луганской области) 
 

На всех этапах отечественной истории для силовых струк-
тур, включая и правоохранительные органы, всегда приорите-
тами были борьба с преступностью, защита власти, обеспече-
ние выполнения действующего законодательства. И лишь с 
образованием молодого независимого демократического госу-
дарства Украина стала на путь коренных преобразований, на-
правленных, в первую очередь, на преодоление наследия то-
талитарного советского режима. Наша страна провозгласила 
курс на интеграцию в европейское сообщество и привела пра-
вовую реформу, приведя в соответствие со европейскими стан-
дартами отечественное законодательство, которое признано 
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самым гуманным и демократичным в мире. И с его вступле-
нием в силу началась новая эра в истории Украины как под-
линно правового и демократического государства европейско-
го типа. Правоохранительные органы страны также на протя-
жение почти двух десятков лет стоят на пути коренного ре-
формирования своей деятельности, основной задачей которо-
го является превратить милицию в государственную структу-
ру, призванную, в первую очередь, защищать граждан от пре-
ступных посягательств, обеспечивать реализацию их консти-
туционных прав и свобод, а также оказывать всяческое содейс-
твие зарождению и становлению институтов гражданского 
общества, установлению подлинно партнерских отношений с 
населением, общественными организациями и "четвертой 
властью". Именно такое органичное слияние в своей деятель-
ности ОВД и зарождающегося гражданского общества являют-
ся основой для динамичного подлинно правового государства.  

А анализ таких негативных явлений, как девиаций в дея-
тельности правоохранительных органов следует начинать не 
только с диагностики состояния "здоровья" государственного 
аппарата и степени подверженности такой "болезни", как кор-
рупция, но с исследования факторов, негативно влияющих на 
функционирование институтов гражданского общества.  

Девиации в государственном аппарате вообще и правоох-
ранительных органах в частности начинаются тогда, когда 
чиновники исповедуют философию двойных стандартов, и 
при этом приверженность ценностям гражданского общества 
не идет дальше деклараций. Опасность для демократии в 
стране заключается в том, что лишь декларативное развитие 
институтов гражданского общества приведет к ликвидации 
правового государства и реставрации тоталитарного режима с 
присущими ему диктатурой одной политической силы, цен-
зурой СМИ. Именно господство в чиновничьем государствен-
ном аппарате философии двойных стандартов является бла-
годатной почвой для проявления девиаций, которые в равной 
степени становятся подверженными все правоохранительные 
органы и, в частности, милиция.  
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Самым опасным девиагенным фактором в государстве, 
свернувшем с пути демократии, является политизация право-
охранительных органов, которые по сути превращаются в 
службу безопасности руководящей и направляющей полити-
ческой силы. Как известно, в тоталитарном СССР аппарат КГБ, 
согласно уставу этой спецслужбы, был (цитирую) "…воору-
женным подразделением КПСС…" Разумеется, в своей деяте-
льности этот правоохранительный орган руководствовался не 
верховенством права, а указаниями своего политического ру-
ководства. Именно поэтому в СССР любые проявления демо-
кратии и попытки построения гражданского общества беспо-
щадно подавлялись всей правоохранительной системой.  

Вторым девиагенным фактором, негативно влияющим на 
деятельность ОВД, является формальный подход к нравствен-
но – эстетическому воспитанию личного состава органов внут-
ренних дел, фактическое игнорирование большинством ми-
лицейских руководителей такого важнейшего параметра при 
оценке деятельности своих подчиненных, как высокая культу-
ра, интеллигентность, духовность и широкая эрудиция. Выс-
шее проявление девиаций в правоохранительных органах – 
превращение сотрудника милиции в черствого и бездушного 
чиновника, во "внутреннем мире" которого нет места таким 
понятиям, как "мораль", "свобода личности", "демократия" и 
т.п. Именно такая нравственная инвалидность, которую невоз-
можно диагностировать при прохождении ПФЛ и становится 
мотивацией для превращения должности в "кормушку" путем 
"крышевания", предоставления незаконных преференций для 
определенных коммерческих структур.  

Одним из реальных путей преодоления девиаций в пра-
воохранительных органах является установление тотального 
контроля за их деятельностью со стороны такого важнейшего 
института гражданского общества, как "четвертая власть". 
Лишь независимые демократические СМИ могут дать объек-
тивную оценку работы милиции и обеспечить для нее подде-
ржку не столько со стороны населения, сколько со стороны 
общества, повысить ее авторитет и улучшить имидж. Без сво-
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бодной и независимой прессы нельзя говорить о подлинном 
тотальном контроле за деятельностью ОВД со стороны граж-
данского общества. Обеспечение максимальной прозрачности 
и гласности в работе милиции сможет обеспечить на деле ее 
очищение от лиц, компрометирующих ОВД, и подлинное "выз-
доровление" от таких "болезней", как коррупция и злоупот-
ребление служебным положением. 

Отрадно отметить тот факт, что реальный шаг в сторону де-
мократизации в деятельности милиции уже сделан в текущем 
году руководством МВД Украины, при котором уже создан и 
успешно действует Информационный совет, состоящий из авто-
ритетных представителей "четвертой власти". Аналогичные со-
вещательно – консультативные органы уже созданы при всех 
Управлениях МВД в областях, и в частности, в УМВД в Луган-
ской области. Это лишь первые шаги на пути реформирования 
органов внутренних дел и "перепрограммирование" их деятель-
ности, которая будет носить характер оказания сервисных услуг 
гражданам, для которых сотрудники милиции, по замыслу руко-
водства страны и МВД Украины, должны стать самыми надеж-
ными спасателями и семейными защитниками в разрешении 
наиболее острых и важных социально – правовых проблем.  
  
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТЬ СОТРУДНИКА 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Э.В. Зауторова 
(Вологодский институт права и экономики  

Федеральной службы исполнения наказаний России) 
 

В последние годы от сотрудников правоохранительных 
органов требуется мобилизация физического и психического 
потенциала. Неблагоприятные условия несения службы, по-
вышение требовательности к профессиональным качествам 
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сотрудников делают актуальной проблему изучения влияния 
особенностей профессиональной деятельности на личность 
сотрудника правоохранительных органов. Важность этого воп-
роса в служебной деятельности подчеркивается различного 
рода экстремальными, трудными ситуациями. К ним относят 
ситуации стресса, конфликта, фрустрации, кризиса и т. д. Все 
они характеризуются как критические для человека, и их 
следствием является несоответствие между требованиями пси-
хосоциальной среды и возможностями личности.  

Специалисты выделяют такие механизмы поведения че-
ловека в трудных ситуациях, как защиту, совладание, разряд-
ку, манипуляцию, компенсацию. Все они в основном направ-
лены на снижение эмоционального напряжения. 

Целью исследования является изучение влияния специ-
фики профессиональной деятельности на личность сотруд-
ника правоохранительных органов; предметом – профессио-
нальная деятельность сотрудников правоохранительных орга-
нов, а объектом – психологические особенности личности сот-
рудника в ходе прохождения службы в правоохранительных 
органах. Гипотеза исследования: у сотрудников правоохрани-
тельных органов наблюдается психоэмоциональное напряже-
ние и высокие значения по шкале агрессивности. Методы иссле-
дования – анализ научной литературы, проективная методика 
исследования личности – Тест руки (Hand-тест), адаптирован-
ная Т.Н. Курбатовой [1]. 

Согласно законодательству о службе сотрудниками орга-
нов внутренних дел (правоохранительных органов) являются 
граждане Российской Федерации, состоящие в должности ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел 
или в кадрах МВД России, которым в установленном порядке 
присвоены специальные звания рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел. Служба в органах внутрен-
них дел строится в соответствии с принципами государствен-
ной службы. В частности, она строится в соответствии с прин-
ципами законности, уважения и соблюдения прав и свобод 
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человека и гражданина, обязанности признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, гуманиз-
ма, гласности, внепартийности, профессионализма и компе-
тентности, соблюдения служебной дисциплины и ответствен-
ности.  

Многочисленными исследованиями отмечена специфи-
ка деятельности сотрудников правоохранительных органов 
[2; 3; 4; 5], отмечается ее напряженность и стрессогенность. 
Так, необходимость постоянного контактирования с прес-
тупным миром, негативными проявлениями социума, а так-
же ненормированный рабочий день, необходимость несе-
ния службы в выходные, праздничные дни, ночное время 
усиливают физические и психические перегрузки. Наруше-
ние нормального ритма труда и отдыха, сна и бодрствова-
ния, режима питания ухудшают здоровье. Негативные про-
явления социума приводит к постоянному психоэмоцио-
нальному напряжению. 

Наше исследование включало в себя изучение особенно-
стей профессиональной деятельности и ее влияние на лич-
ность сотрудника правоохранительных органов. При этом бы-
ла выбрана проективная методика исследования личности – 
Тест руки (Hand-тест), в которой различные изображения 
кисти руки используются в качестве визуальных стимулов. 
Тест руки построен на допущении, что ответы испытуемого 
на предъявляемые ему стимулы отражают существенные и 
относительно устойчивые свойства личности. По мнению 
исследователей, данный тест позволяет надежно прогнози-
ровать и качественно оценивать поведение личности.  

В исследовании принимали участие 50 сотрудников право-
охранительных органов (сотрудники исправительных учреж-
дений, сотрудники милиции) в возрасте от 28 до 40 лет, срок 
службы которых граничил от 5 до 12 лет. Результаты показали, 
что в группе сотрудников правоохранительных органов (77%) 
наблюдаются высокие значения по шкале агрессивности. Это 
свидетельствует о том, что данные сотрудники склонны к 
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агрессивному поведению или являются агрессивными. По 
шкале "директивность" большая часть сотрудников получили 
низкие значения. Это свидетельствует о том, что их объеди-
няет отсутствие стремления считаться с другими людьми, 
учитывать чувства, права и намерения других в своем поведе-
нии. По категории "аффектация" в основном были получены 
умеренные и низкие значения. Это свидетельствует об эмоци-
ональной черствости, дефиците искренних эмоциональных 
отношений с другими и отсутствии желания поддерживать 
эмоциональный контакт. 

Сотрудники, склонные к агрессивному поведению пы-
таются найти подходящую замену реального или воображае-
мого недостатка, дефекта нестерпимого чувства другим ка-
чеством, чаще всего с помощью фантазирования или прис-
воения себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих 
характеристик другой личности. Часто это происходит при 
необходимости избежать конфликта с этой личностью и по-
вышения чувства самодостаточности. При этом заимствован-
ные ценности, установки или мысли принимаются без ана-
лиза и переструктурирования и поэтому не становятся час-
тью самой личности. Также большая часть сотрудников пре-
секает переживания, вызванные неприятной или субъектив-
но неприемлемой ситуацией, при помощи логических уста-
новок и манипуляций, даже при наличии убедительных до-
казательств в пользу противоположного. Так, оказавшись в 
ситуации конфликта, человек защищает себя от его негатив-
ного действия путем снижения значимости для себя и других 
причин, вызвавших этот конфликт или психотравмирующую 
ситуацию.  

Изучив теоретические вопросы по поставленной пробле-
ме, и обобщив итоги проделанной работы, мы пришли к вы-
воду, что специфика профессиональной деятельности сот-
рудников правоохранительных органов способствует накоп-
лению психоэмоционального напряжения, к тому же у боль-
шей части сотрудников отмечается склонность к агрессивному 
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поведению. В связи с этим необходимо проводить работу по 
профилактике психических перегрузок сотрудников, разрабо-
тать рекомендации, программы, мероприятия для психологов 
и руководителей служб по диагностике и коррекции агрес-
сивного поведения работников службы правоохранительных 
органов. Результаты данного исследования могут быть исполь-
зованы также в практической деятельности психологов при 
организации профориентационной работы практическими 
психологами силовых структур. 
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ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
С.И. Ивентьев  

(Общество с ограниченной ответственностью "РАФФ+", 
Казань, Россия) 

 
Общественные отношения, возникающие в процессе со-

циальной и духовной деятельности людей, регулируются со-
циальными нормами. 

Под социальными нормами, как правило, понимают опре-
деленные правила, которые регулируют поведение людей и 
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деятельность организаций в их взаимоотношениях [2, с.196; 3, 
с.95]. Как указывает М.И.Бобнева, "всякое правило предпола-
гает цель, разум и волю" [1, с.42]. Социальные нормы устанав-
ливают определенные правила поведения человека в различ-
ных областях. Потребность в социальных нормах возникла в 
человеческой обществе в связи с необходимостью поддержа-
ния стабильности и порядка, достижения наиболее целесооб-
разного взаимодействия людей в обменных отношениях духо-
вных и материальных благ. 

Социальные нормы весьма разнообразны по своей приро-
де и подразделяются по двум основаниям: 1. По способу их 
установления или создания; 2. По средствам охраны их от на-
рушения. 

К социальным нормам относят следующие группы: не-
правовые обычаи, традиции, ритуалы,  

корпоративные нормы, религиозные нормы, мораль 
(нравственность) и нормы права [2, с. 197; 4, с. 112]. 

Нормы обычаев – это правила поведения, сложившиеся в 
определенной общественной среде в результате их многократ-
ного повторения, вошедших в привычку людей. К корпора-
тивным нормам относят те нормы, которые регулируют отно-
шения, складывающиеся между членами, участниками общес-
твенных объединений. Нормы традиций выступают в виде 
наиболее обобщенных и стабильных правил поведения, кото-
рые возникают в связи с поддержанием выверенных временем 
прогрессивных устоев определенной сферы жизнедеятельнос-
ти человека (например, семейные, профессиональные, нацио-
нальные и другие традиции). Нормы ритуалов представляют 
собой такую разновидность социальных норм, которые опре-
деляют правило поведения людей при совершении обрядов и 
охраняются мерами морального воздействия. Они присутст-
вуют при проведении национальных праздников, официаль-
ных встречах, при короновании и т.д. 

Деление социальных регуляторов проводится не только 
по способу их установления и охраны от нарушений, но и по 
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содержанию. По этому признаку выделяются политические, 
технические, трудовые, семейные нормы, нормы культуры, 
религии и другие [2, с. 198].  

В юридической науке под нормами права понимаются 
правила поведения, которые устанавливаются и охраняются 
государством. В.А.Цыпкин, например, полагает, что данное 
определение нормы права является слишком узким, выводя-
щим за рамки права [5, с. 8].  

С.С. Алексеев право относит к области духовной жизни 
людей [6, с.1 36], утверждение которого, по нашему глубокому 
мнению, в корне является неверным [7, с. 21]. Нормы права – 
это есть "продукт" человеческого интеллекта, сознания, кото-
рый не вытекает из трансцендентного познания и опыта. В 
свою очередь, под трансцендентным (духовным) познанием 
понимается выход за пределы возможного опыта (например, 
Бог, Душа, Бессмертие), то есть происходит "сверхъестествен-
ное", "потустороннее" постижение другого бытия, которое не-
доступно, по всей видимости, человеческому разуму [8, с. 306]. 
Как мною отмечалось, к сфере духовной жизни человека на-
прямую относятся религия и нормы высокой этики [7, с. 21].  

Как отмечает А.И. Кравченко, социальные нормы функ-
ционально могут себя проявлять как стандарты поведения 
(обязанности, правила) или как ожидания поведения (реакция 
других людей) [11, с. 133-136]. 

Согласно статье 3 Основ законодательства России о куль-
туре, нормы и образцы поведения относятся к культурным 
ценностям [9].  

Государство, основываясь на провозглашѐнных правах и 
свободах человека, законодательно устанавливает определен-
ные правила поведения в рамках государства, а также опреде-
ляет образ жизни человека и общества. 

Поведение человека, которое отклоняется, нарушает и не 
соответствует социальным нормам, считают девиантным по-
ведением (от лат.deviatio – отклонение) [10]. К девиантному 
поведению относят преступления и иные правонарушения, 
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алкоголизм, пьянство, наркоманию, бродяжничество, амораль-
ное поведение и т.п. С.С. Фролов указывает, что девиантное 
поведение является следствием и проявлением недостатков 
социализации человека (процесса усвоения индивидом образ-
цов поведения, социальных норм и ценностей общества) [11, 
с. 98-100]. 

Вопросы, касающиеся поведения человека, являются пред-

метом тщательного изучения педагогики, психологии, пси-

хиатрии и социологии, которые пытаются разобраться в при-

чинах нарушения установленных правил. В данной работе мы 

рассмотрим основные причины отклонений в поведении че-

ловека с точки зрения прав и свобод человека и гражданина, а 

именно четвѐртого и пятого поколений прав человека. 

В конце XX века в России было открыто четвѐртое поколе-

ние прав – духовно-нравственные права и свободы человека и 

гражданина, которые провозгласили и провозглашают духов-

но-нравственные ценности личности [7, с. 5; 14, с. 92-93; 15, с. 

94-97; 16, с. 47-49]. 

К четвѐртому поколению прав относятся право на жизнь, 

уважение духовного и нравственного достоинства человека, 

запрет пыток и бесчеловечного обращения, права на творчест-

во, право выбора [13, с. 210-213], свобода совести и вероиспове-

дания [18, с. 121-131], право на духовное образование и воспи-

тание [19, с. 107-112], право на благоприятную окружающую 

среду (экологическое право) [23, с. 39-40] и пр.  

В начале нашего столетия в России было открыто пятое 

поколение прав – "Божественные права и свободы", основу ко-

торых составляют такие ценности, как Любовь, информация и 

энергия [16, с. 45-49; 20, с. 87-92].  

К пятому поколению прав относятся такие права, как пра-

во на Любовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, право 

на рождение в Любви, право на информацию и управление 

энергией, право на Сотворчество и совершенствование окру-

жающего мира и другие права, которые вытекают из Любви и 
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Божественной энергии [16, с .47-49; 17, с. 199-203; 20, с. 87-92; 21, 

с. 133-137; 22, с. 102-105]. 

Главной причиной девиантного поведения человека яв-

ляются неправильное определение государством общечелове-

ческих ценностей, нарушение четвѐртого и пятого поколений 

прав человека и гражданина, что было вызвано в России отде-

лением религии от государства [14, с. 92-93; 15, с. 94-97]. В осно-

ву своего существования государство поставило науку и нормы 

права, которым чужды мораль и религия. При этом государст-

во духовное и нравственное развитие человека возложило на 

религиозные объединения и самого человека, не определив на 

государственном уровне духовно-нравственные ценности и 

приоритеты человека, общества и государства в области ду-

ховного и нравственного развития. Государство, основываясь 

на научных достижениях, провозгласило и активно занимает-

ся только улучшением материального благосостояния страны. 

Действующее законодательство большинства стран, в т.ч. и 

России, включает человека как составную часть в технологи-

ческие и производственные процессы ВВП, обязывая людей 

большую часть своей жизни находиться на работе, а не с семьей 

и детьми (следствие беспризорность, преступность и т.д.). 

Здесь мы видим нарушение свободы человеческого выбора [13, 

с. 210-213]. Ежедневное общение ребѐнка с матерью государст-

во установило в виде отпуска по уходу за ребѐнком до его трех-

летия. Государство не гарантирует человеку в старости дос-

тойную пенсию за продолжительный период работы и на-

хождения вне семьи, лишения возможности чаще лично участ-

вовать в воспитании детей. На этом фоне мы наблюдаем кон-

фликт права и морали, государства и религии, семьи и произ-

водства, что приводит к отклонениям в поведении человека, 

как на сознательном, так и на бессознательном уровнях [14, 

с. 92-93; 19, с. 107-112]. Государство должно пересмотреть зако-

нодательство, касающееся организации труда и отдыха, уста-

новив женщинам оплачиваемые отпуска по уходу за ребѐнком 
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до его 14-летия, а также сократить рабочую неделю в 1,5-2 ра-

за, усовершенствовав организацию труда. 

Все правонарушения носят нравственный аспект, а сис-

темность преступлений во многом обусловлена девальвацией 

системы духовно-нравственных ценностей [21, с. 133-137; 22, 

с. 102-105]. К большому сожалению, государство к мерам по 

обеспечению противодействия преступлению(ям) не относит 

возрождение и культивирование духовно-нравственных цен-

ностей в обществе, а также публичное закрепление нравствен-

ных норм. 

Второй причиной отклонений в поведении человека сле-

дует считать отрицательное энергетическое воздействие на 

человека, а также передачу отрицательных образов (инфор-

мации) [19, с. 108; 20, с. 91]. Примером могут служить так на-

зываемые "услуги" по энергетическому воздействию на чело-

века, его психику и душу (проклятия, ворожба, привороты, 

заговоры, энергетический вампиризм и т.д.), от которых на 

государственном уровне человек не защищѐн. В данном слу-

чае речь идѐт о злоупотреблении человеком своим правом на 

управление энергией (информацией) (пятое поколение прав 

человека). В российском законодательстве отсутствуют запрет 

на негативное энергетическое воздействие на человека, насе-

ление, а также меры уголовного преследования и наказания 

виновных за подобные действия. Данный пробел в законода-

тельстве позволил пышным цветом расцвести сатанинским 

сектам, чѐрной магии и прочим энергетическим вампирам. 

Следствием этого мы наблюдаем различного рода заболева-

ния, причины которых медицина и наука найти не могут [20, 

с. 91]. 

Третья причина девиаций: рождение детей вне Любви и 

отсутствие у будущих родителей желания иметь ребѐнка, не-

сформированность детской ауры [18, с. 127-128]. В данном слу-

чае речь идѐт о сексе (удовлетворение "похоти"), который про-

тивостоит Любви и праву на Сотворчество (рождение детей) 
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[25, с. 83-86]. Аура ребѐнка во время беременности не может 

нормально сформироваться в результате вступления женщи-

ны в половые отношения с мужчинами, которые не имеют ни-

какого отношения к зачатому ребѐнку [24, с. 78-82]. Указанные 

проблемы возникают также при искусственном оплодотворе-

нии (репродуктивных технологиях), суррогатном материнстве 

и клонировании, так как при "научном создании" детей отсут-

ствуют будущий отец ребѐнка и энергия Любви, которую да-

ют оба родителя ребѐнку при его зачатии.  

При естественном зачатии детей реализуется право на 

рождение человека в Любви, отсутствие которой будет ребѐн-

ка обрекать на всю жизнь на душевные и духовные страдания 

[18, с. 127-128], приводящие к деструктивным, асоциальным и 

противоправным формам поведения. Никто не желает рож-

даться вне и без Любви! В связи с чем, возникает правомерный 

и актуальный вопрос о необходимости пересмотра существу-

ющих морально-нравственных аспектов взаимоотношений 

людей в процессе практического применения достижений в 

области медицины, биологии и генетической инженерии. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ 

ПРОФІЛАКТИКИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ  

У КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
 

М.І. Шерман  
(Херсонський юридичний інститут Харківського національного  

університету внутрішніх справ, Україна) 
 

Актуальність і доцільність дослідження. Переважна біль-

шість завдань професійної діяльності слідчого мають інфор-

маційний характер, що свідчить про доцільність і необхід-

ність створення у структурі професійної підготовки майбу-

тніх слідчих цілісної системи засвоєння знань, навичок, 

умінь, особистісних переконань, що забезпечить формуван-

ня у майбутніх слідчих професійного особистісного утво-

рення, здатного забезпечити здійснення ними професійної 

інформаційної діяльності. Професійна комп’ютерно-інфор-

маційна компетентність є результатом комп’ютерно-інфор-

маційної підготовки майбутніх слідчих, компонентом про-

фесійної компетентності майбутніх слідчих МВС України. 

Вона характеризується теоретичними знаннями, стійкими 

навичками і вміннями, сформованістю особистісних якос-

тей, що у комплексі забезпечують успішне виконання на 

належному нормативно-правовому, організаційно-методич-

ному та програмно-технічному рівні інформаційної складо-

вої оперативно-службової діяльності слідчих МВС України 

щодо попередження, розкриття і розслідування злочинів 

[10; 11; 12]. Дослідження залежності ефективності функціо-

нування системи професійної комп’ютерно-інформаційної 

підготовки від впливу на неї об’єктивних та суб’єктивних 

чинників дозволяє окреслити проблему нашого досліджен-

ня, визначити його мету, завдання, об’єкт, предмет та ме-

тодику. У цьому зв’язку предметом нашого дослідження є 

потенційні причини виникнення девіантної поведінки кур-
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сантів ВНЗ МВС України у процесі їх професійної підготов-

ки та заходи щодо протидії ним. Мета полягає у теоретич-

ному дослідженні проблеми девінтної поведінки курсантів 

як наслідку комп’ютерної або Інтернет-залежності та на-

працюванні системи профілактичних заходів. Гіпотеза дос-

лідження полягає в тому, що ми вважаємо визначальною 

причиною: девіації не тільки внутрішню дисгармонією ти-

пів характеру, але й вплив соціальних чинників. Об’єктом 

дослідження є явище Інтернет-залежності (аддикції). Пред-

мет дослідження обрано психологічні особливості явища 

Інтернет-аддикції в середовищі курсантів ВНЗ МВС Украї-

ни.  

Завданнями нашого дослідження є виявлення на підста-

ви аналізу відомостей з фахових наукових джерел основних 

факторів, що впливають на формування професійної 

комп’ютерно-інформаційної компетентності майбутніх слід-

чих МВС України в умовах вищого навчального закладу МВС 

України, окреслення чинників потенційної загрози виник-

нення комп’ютерної та Інтернет-залежності курсантів і розро-

бка системи заходів щодо протидії цим загрозам. 

Стан вивченості питання. Об’єктом педагогічного проце-

су у ВНЗ МВС України і в той же час його суб’єктом є курсан-

ти. Особи, які навчаються – це юнаки і дівчата у віці від 17 до 

24 років, досить дорослі люди зі своїми поглядами, уявлення-

ми, точками зору, системою цінностей, моральними орієнти-

рами. Типовими рисами для цього контингенту є велика до-

питливість, емоційна, вольова і фізична зрілість, широта інте-

ресів, соціальна та комунікативна активність, бажання визна-

чити свою роль та соціальний статус у колективі. 

Поряд з тим, частина курсантів мають неадекватне та 

безпідставне уявлення щодо своїх особистих якостей і знань, 

недостатню організованість і дисциплінованість, певну без-

турботність, невміння прогнозувати можливі наслідки влас-

них вчинків, у меншій мірі – егоїзм, хвороблива реакція на 
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критику, часткове несприйняття вимог статутів ОВС Украї-

ни, загальновизнаних норм моралі і етики. Саме наявність 

таких чинників, що є сприятливим підгрунтям для форму-

вання різноманітних проявів девіантної поведінки курсантів, 

обумовлює необхідність разом з навчанням, психологічною 

підготовкою і особистісним розвитком приділяти значну ува-

гу у системі професійної підготовки вихованню осіб, які нав-

чаються.  

Дослідження проблем, пов’язаних з професійною комп’ю-

терно-інформаційною підготовкою майбутніх слідчих, не могли 

залишити осторонь потенційну небезпеку девіантної поведінки 

як наслідку комп’ютерної та Інтернет-залежності курсантів.  

Девіантна поведінка, що розуміється як порушення со-

ціальних норм, набуло в останні роки масовий характер і по-

ставило цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних 

психологів, медиків, працівників правоохоронних органів. 

Однією з форм девіантної поведінки є різноманітні залежнос-

ті, зокрема аддиктивна поведінка, тобто така поведінка, що 

відхиляється, із прагненням до відходу від реальності за до-

помогою прийому психоактивних засобів, або надмірною фік-

сацією на визначених видах діяльності. У контексті нашого 

дослідження, ми зосередимо увагу на попередженні потенцій-

них загроз девіантної поведінки майбутніх слідчих як наслідку 

їх Інтернет-залежності.  

Залежність від Інтернету, як вказує А.Є. Войскунський, ро-

зуміється широко і включає в себе такі форми її прояву: при-

страсть до роботи з комп’ютером (програмуванню, ігровій та 

іншим видам діяльності); пошук інформації у віддалених ба-

зах даних; пристрасть до опосередкованих Інтернетом азарт-

них ігор, онлайнових аукціонів та електронних покупок; за-

лежність від спілкування в чатах, від участі у групових іграх і 

телеконференціях; залежність від порнографічних сайтів, обго-

ворення сексуальної тематики в чатах [2, с. 92]. 
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Досить схожою є типологія Інтернет-залежності К. Янг, 

яка розрізняє: кіберсексуальну залежність – нездоланне праг-

нення до відвідування порносайтів і заняття кіберсексом; при-

страсть до віртуальних знайомств – надмірність знайомих і 

друзів в Мережі; нав’язлива потреба в Мережі – гра в онлайно-

ві азартні ігри, постійні покупки або участь в аукціонах; інфор-

маційне перевантаження – мандрування Мережею, пошук 

інформації по базах даних та пошуковим сайтам; комп’ютерна 

залежність – нав’язлива гра в комп’ютерні ігри [7, с. 25]. 

Не зважаючи на різнобічність активності користувачів 

Інтернету, можна відокремити три основні види здійснюва-

ної ними діяльності: пізнавальну, ігрову і комунікативну [0, 

с. 177].  

При роботі в Інтернеті залежні виявляють ряд специфіч-

них поведінкових характеристик: неможливість, небажання 

відірватися від роботи та роздратування при необхідності від-

воліктися; прагнення проводити за роботою все більше часу; 

схильність забувати про домашні справи, навчання, службові 

обов’язки; прагнення позбавитися почуття провини, безпо-

радності, тривоги, депресії; відчуття емоційного підйому; го-

товність миритися із втратою сім`ї, близьких, друзів, кола спіл-

кування; нехтування власним здоров’ям, особистою гігієною 

тощо [2, с. 91-92]. 

Аналіз вітчизняних наукових здобутків з теми досліджен-

ня показав, що проблему психології залежності від Інтернету 

можна розглядати в різних ракурсах. 

По-перше, питання Інтернет-залежності розкриваються в 

рамках проблеми девіантної поведінки. Згідно з класифікаці-

єю Ц.П. Короленко та Т.О. Донських, всі поведінкові девіації 

поділяються на дві групи: нестандартну і деструктивну пове-

дінку. Нестандартна поведінка може мати форму нового мис-

лення або таких дій, що виходять за рамки стереотипів пове-

дінки. Деструктивна поведінка в залежності від спрямованості 

поділяється на внутрішньодеструктивну поведінку (суїци-
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дальна, конформістська, аутична поведінка) та зовнішньодест-

руктивну поведінку, яка, в свою чергу, поділяється на антисо-

ціальну поведінку (полягає у діях, які порушують існуючі за-

кони і права інших людей у формі асоціальної поведінки) та 

адиктивну поведінку (передбачає використання яких-небудь 

речовин або специфічної активності з метою відходу від ре-

альності і отримання бажаних емоцій) [4, с. 97-98]. 

Різні види адиктивної поведінки мають свої специфічні 
особливості, прояви і наслідки, але етапи формування адикції 
є спільними. Початок формування адиктивного процесу завж-
ди відбувається на емоційному рівні як переживання гострої 
зміни психічного стану у вигляді підвищеного настрою, по-
чуття радості, екстазу, неймовірного підйому у зв’язку з вжи-
ванням певних речовин чи певними діями. Наступний етап 
характеризується формуванням певної послідовності звертан-
ня до засобів адикції. На третьому етапі адиктивна поведінка 
стає стереотипною, типовою, на четвертому – повністю домі-
нуючою, а на п’ятому вона руйнує як психіку, так і біологічні 
процеси [6, с. 463-465]. 

Незалежно від виду залежності існують загальні ознаки 
адиктивної поведінки: стійке прагнення до зміни психофізич-
ного стану; безперервний процес формування і розвитку адик-
ції; циклічність узалежненої поведінки; закономірне виник-
нення особистісних змін і соціальної дезадаптації; формуван-
ня адиктивної установки, тобто сукупності когнітивних, емо-
ційних і поведінкових особливостей, які викликають адиктив-
не відношення до життя; черезмірне емоційне відношення до 
об’єкту залежності; перетворення об’єкту адикції у мету існу-
вання; заперечення залежності та її тяжкості [3, с. 120-122]. По-
ряд з тим, А.Є. Войскунський наводить такі критерії, що ви-
значають залежність: пріоритетність, зміна настрою, толерант-
ність, симптоми розриву, конфлікт та рецидив [2, с. 91]. 

По-друге, виникнення Інтернет-залежності розглядається 
як наслідок зниження психологічної стійкості особистості [5, 
с. 113-114]. Оскільки психологічна стійкість оберігає особис-
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тість від дезінтеграції і особистісних розладів, складає основу 
внутрішньої гармонії, повноцінного психічного здоров`я, то 
зниження психологічної стійкості призводить до дезінтеграції 
особистості, порушення регуляції поведінки та діяльності, ро-
зпаду системи життєвих цінностей, мотивів, цілей, що підви-
щує ризик виникнення залежності.  

Дослідники різних галузей знання вважають, що адиктив-
на поведінка виникає як результат складної взаємодії спадко-
вих, біохімічних, соціальних та індивідуально-психологічних 
факторів. Серед таких можна відокремити: зовнішні умови 
фізичного середовища; зовнішні соціальні умови; внутрішні 
спадково-біологічні, психофізіологічні та індивідуально-типо-
логічні передумови; внутрішньоособистісні причини і механі-
зми узалежненої поведінки [3, с. 125-129].  

У фаховій літературі, присвяченій проблемі формування 
професійної компетентності, наводиться думка щодо необ-
хідності існування чинників [8; 9] формування компетент-
ності, що обумовлює можливість пошуку педагогічних умов 
формування комп’ютерно-інформаційної компетентності у 
процесі професійної підготовки майбутніх слідчих. Сукуп-
ність факторів професійно-освітнього середовища, під яким 
розуміють систему впливу і умов формування особистості 
відповідно до заданого зразка, має принципове значення. Та-
ким зразком може бути модельне представлення характерис-
тик інформаційної діяльності слідчого, відображеної у змісті 
комп’ютерно-інформаційної компетентності майбутніх слід-
чих МВС України. 

З метою досягнення мети дослідження, перевірки гіпотези 
та реалізації поставлених задач дослідження, курсантам 
3 курсу та слухачам (113 осіб та 72 особи відповідно) було за-
пропоновано шляхом анкетування висловити своє ставлення 
до впливу факторів щодо формування комп’ютерно-інфор-
маційної компетентності майбутніх слідчих. Оцінювання про-
водилось за десятибальною шкалою, на основі якого проводи-
лось ранжування. Кількісні показники опитування наведені в 
табл. 1. 
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Таблиця 1 
 

Чинники впливу на процес формування  
комп’ютерно-інформаційної компетентності майбутніх слідчих  

(опрацювання даних анкетування) 

 

Чинники впливу 
Кількість 
опитаних 

Відсотки  
від загальної 

кількості 

Результат 
ранжування 

Власний позитивний досвід викорис-
тання інформаційно-комунікаційних  
технологій (ІКТ) у професійній  
(навчальній, науковій) діяльності (у тому 
числі, під час практики, стажування) 

58 31,35 1 

Приклад  
(точка зору старших товаришів) 

24 12,97 2 

Розуміння значення ролі і місця  
сучасних (ІКТ) у майбутній  
професійній діяльності слідчих 

18 9,73 3 

Відомості про такий досвід, одержані  
з інших джерел (розповіді товаришів, 
колег, публікації у періодичних видан-
нях, фаховій та художній літературі) 

19 10,27 4 

Необхідність використання ІКТ  
у навчальному процесі з дисциплін  
гуманітарного, соціально-економічного 
та спеціального циклів 

18 9,73 5 

ІКТ як засіб полегшення навчання  
(відомості з мережі Інтернет,  
сканування книжок, комп’ютерні  
іграшки, фільми та музика) 

14 7,57 6 

Застосування у навчальному процесі  
з різних дисциплін електронних  
посібників, тестових програм тощо 

14 7,57 6 

Використання активних форм  
навчання інформатики та споріднених  
з нею дисциплін з метою  
цілеспрямованого формування 
комп’ютерно-інформаційної  
компетентності 

12 6,49 7 

Інші фактори 8 4,32 8 

Всього 185 100  
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Статистичне опрацювання результатів анкетування 
свідчить, що найважливішим для формування професійної 
комп’ютерно-інформаційної компетентності курсанти та слу-
хачі вважають фактори як прямого, так і опосередкованого 
впливу, пов’язані з професійною діяльністю: власний позитив-
ний досвід практики використання інформаційних технологій 
у професійній діяльності, приклад (точка зору) старших това-
ришів, розуміння значення ролі і місця сучасних інформацій-
них технологій у майбутній професійній діяльності слідчого. 

Разом з тим, одержані дані свідчать про недооцінку кур-
сантами та слухачами спеціально організованої роботи щодо 
формування їх комп’ютерно-інформаційної компетентності. 
Така точка зору може бути пояснена недоліками в організації 
освітньо-професійного середовища у навчальному закладі та 
відсутністю моделі професійної комп’ютерно-інформаційної 
підготовки майбутніх слідчих. Між отриманими результатами 
анкетування курсантів та слухачів не існує суттєвих розбіж-
ностей у ставленні до оцінки впливу на формування комп’ю-
терно-інформаційної компетентності. 

За результатами співбесіди та анкетування переважна біль-
шість курсантів усвідомлює необхідність сумлінного навчання, 
в тому числі розуміє необхідність та перспективність вивчення 
та застосування у своїй навчальній та професійній діяльності 
матеріальних свідчень надбань людської думки, зокрема інфор-
маційно-комунікаційних технологій.  

Разом з тим, траплялися випадки нерозуміння та неба-
жання опановувати запропонований навчальний матеріал. 
Анкетовані мотивували свою точку зору споживацьким став-
ленням до комп’ютерної техніки – "Фільм чи іграшку запуска-
ти вміємо і так", "Документ на одну сторінку якось наберемо", 
"Комп’ютерами в ОВС повинні займатися тільки фахівці з від-
повідною освітою", "Якщо чогось не зможу зробити сам, допо-
може більш досвідчений колега" тощо.  

Наведені та подібні точки зору пояснюються до певної мі-
ри низьким рівнем загальної культури, інфантилізмом, відсу-
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тністю систематичних знань та вмінь у галузі комп’ютерних 
технологій, поверховістю навичок, завищеною самооцінкою, 
атмосферою, що панує у переважній більшості ігрових клубів 
та комп’ютерних салонів, де подібні "фахівці" проводять до-
сить багато часу. Не випадково, що практично всі курсанти з 
подібними деформаціями свідомості є жителями обласних та 
районних міст, де неконтрольований однобокий доступ до 
засобів комп’ютерної техніки провокує описане вище ставлен-
ня до використання інформаційних технологій і створює 
сприятливі умови для формування Інтернет-залежності. У 
цьому зв’язку неослабної уваги потребує робота, спрямована 
на формування особистісно-мотиваційної складової комп’ю-
терно-інформаційної компетентності майбутніх слідчих.  

Теоретичний аналіз фахових літературних джерел дозволив 
сформулювати певні загальні висновки. Дослідження проблеми 
психології залежності від Інтернету як поведінкової адикції ши-
роко висвітлено здебільшого у зарубіжній літературі у працях 
таких науковців як М. Шоттон, Д. Грінфілд, Дж. Грохот, К. Янг 
та ін. У вітчизняній психологічній науці, нажаль, ще недостатньо 
вивчено та висвітлено цю тему. Серед вітчизняних науковців, що 
присвятили свої дослідження проблемі Інтернет-залежності, 
можна назвати А.Є. Войскунського, Л.В. Кулікова, Н.В. Чудову, 
А.Г. Асмолова, Н.А. Цвєткову, А.В. Цвєткова тощо. 

За проявами залежності від Інтернету нерідко ховаються 
інші адикції (патологічні залежності) або психічні відхилення. 
Страждання людей, які мають межові психологічні стани, мо-
же, зокрема, проявитися в ненормальній пристрасті до Інтер-
нету, до онлайнових систем спілкування тощо.  

Занурення у віртуальне середовище може бути обумовле-
но внутрішніми психологічними конфліктами, викликаними, 
наприклад, проблемами в особистому і сімейному житті. За-
нурюючись у віртуальну реальність, людина як би захищає 
себе від якихось проблем, тривоги, комплексів. Віртуальний 
світ може використовуватися як засіб компенсації невдач. Саме 
віртуальний світ дає ту волю дій, волю вираження думок, по-
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чуттів і емоцій, що у реальному житті найчастіше не завжди 
можливі.  

Руйнівний характер аддикції виявляється в тому, що спо-
сіб аддиктивної реалізації із засобу поступово перетворюється 
на мету. Відволікання від сумнівів і переживань у важких си-
туаціях періодично необхідне всім, але у разі аддиктивної по-
ведінки воно стає стилем життя, в процесі якого людина опи-
няється в пастці постійного відходу від реальної дійсності.  

Узагальнення існуючих наукових підходів щодо особисті-
сної та діяльнісної організації навчання та узгодження їх із 
специфікою внутрішнього змісту і структури комп’ютерно-
інформаційної компетентності, дають підставу сформулювати 
практичні рекомендації щодо організаційно-педагогічних 
умов створення системи заходів, спрямованої на профілактику 
потенційних загроз формування Інтернет-залежності у проце-
сі професійної комп’ютерно-інформаційної підготовки май-
бутніх слідчих у ВНЗ МВС України. Система профілактики 
Інтернет-залежності під час професійної підготовки майбутніх 
слідчих у ВНЗ МВС України повинна ґрунтуватися на таких 
організаційно-педагогічних умовах:  

- вирішальній ролі соціально-правової основи комп’ю-
терно-інформаційної підготовки майбутніх слідчих МВС Ук-
раїни, що сприяє формуванню у курсантів уявлень щодо ролі 
і місця правоохоронної діяльності у суспільстві, стереотипів 
професійної поведінки та професійної діяльності; 

- наявності базової правової, гуманітарної та інформацій-
ної культури, що є підвалиною професійного становлення 
майбутніх слідчих та чинником формування соціальної і про-
фесійної усталеності;  

- професійно-орієнтованої підготовки з інформатики та 
споріднених з нею дисциплін, дієвих міжпредметних зв’язках, 
демонстрації можливостей використання сучасних інформа-
ційних технологій у правоохоронній діяльності під час прак-
тик та стажування протягом всього періоду професійної підго-
товки майбутніх слідчих, що є чинником позитивного впливу 
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на ціннісно-мотиваційну сферу, що сприяє підвищенню рівня 
професійної підготовки в цілому;  

- використанні комп’ютерних технологій у навчанні з со-
ціально-економічних, гуманітарних та спеціальних дисциплі-
нах, у науковій роботі курсантів та слухачів;  

- творчому характері професійного і особистісного роз-
витку майбутніх слідчих за допомогою інтерактивних методів 
навчання (проблемні ситуації, залучення до виконання спіль-
ної роботи з практичними працівниками та науковцями, роз-
робка завдань для самостійної роботи, участь у апробації спе-
ціального та педагогічного програмного забезпечення).  

Отже, на нашу думку, реалізація наведених вище органі-
заційно-педагогічних умов у процесі професійної комп’ютер-
но-інформаційної підготовки дозволить забезпечити форму-
вання комп’ютерно-інформаційної компетентності курсантів 
ВНЗ МВС України та уникнути розвитку в їхньому середовищі 
Інтернет-залежності.  
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ДЕВІАНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 
ТА ПСИХОЛОГЧНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: 

СОЦІОПРИРОДНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 
 

Т.З. Гарасимів 

(Львiвський державний унiверситет внутрiшнiх справ,  
Україна) 

 

Споконвiчно притаманний фiлософiї дискурс взаємодiї осо-

бистостi, культури та психологiчної безпеки суспiльства набуває 

особливого сенсу та актуальностi за нових конкретно-iсторичних 

умов. Проблема дослідження полягає в необхідності докорiнних 

зрушеннь в економiчнiй i духовнiй сферах українського сус-

пiльства потребують не просто теоретичного осягнення люд-

ського вимiру суспiльного буття, а грунтовного, цiлiсного аналiзу 

найiстотнiшого чинника його оновлення – особистостi, онтоло-

гiчних засад i соцiокультурних алгоритмiв її становления та фо-

рмування. Своєчаснiсть дослiджуваної проблеми увиразнюється 

ще й тим, що попри свою загальновживанiсть, поняття та проб-

лема особистостi опинилися на периферiї соцiогуманiтарних 

дослiджень, заповнення яких слугуватиме нам метою праці. То ж 

визріла нагальна потреба в заповненнi виразних "бiлих плям" у 
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сучасному, посткласичному соцiально-фiлософському осягненні 

особистостi як соціокультурного феномену, заснованого на кри-

тичному переосмисленні існуючого теоретичного i практичного 

спадку та розумiннi особистостi як цілісного природно-соцiаль-

ного феномену, в якому "згортаються" та "розгортаються" непов-

торнi соцiокультурнi характеристики як конкретного соціуму, 

так і людства в цілому.  

 Сучасне "суспiльство ризику" [1, с. 43] "катастрофiчне сус-

пiльство" вимагає адекватного опису та пояснения. Змiна нау-

кових парадигм – це нормальний процес розвитку науки, а не 

її руйнувания чи смерть, що заслуговує некрологу i peквієму. 

Однак, в умовах "нової непрозоростi" (Хабермас) важко хоча б 

зрозумiти, "що не можеш зрозумiти того, чого не розумiєш" 

(Н. Луман).  

Поміж тим, девіантність, що й виступає об’єктом нашого 

дослідження, та розвиток девіантологічної тeopiї в нашiй кpaї-

нi, мають свої особливостi. Серед основних гіпотез та аспектів, 

зазначимо, що:  

По-перше, багато десятилiть радянської влади проблеми 

соціальних девiацiй – злочиннiсть, наркоманiя, самогубства, 

проституція тощо ретельно замовчувалися. Злочиннiсть постi-

но "скорочувалась", з пияцтвом "боролись", а самогубства, нар-

команiя, проституцiя були "невластивi радянському народовi" 

i про них досить рiдко згадували лише в рубриках "їх звичаї' 

(маючи на увазi "капiталiстичнi" країни).  

По-друге, iдеологiчно допустимі офiцiйнi пояснения 

девіантних проявiв зводилися до "пережиткiв капiталiзму" i 

"впливу капiталiстичного оточення" (мова не йде про тi винят-

ки, "вiдхиления" вiд офiцiозу, що стали проникати в тогочасну 

науку, починаючи з хрущовської "вiдлиги").  

По-трете, полiтика iзоляцiонiзму в колишньому СРСР, 

"залiзна завiса", надзвичайно жорстка цензура, "боротьба з бур-

жуазною iдеологiею" i "псевдонауками" призвели до iзоляцiо-

нiзму в науцi, вiдсутностi мiжнародних наукових зв'язкiв та 
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можливостей доступу до зарубiжної літератури. Тогочаснi сус-

пільні науки, зокрема соцiологiя, кримiнологiя, наркологія, 

сексологiя, суїцидологiя, фактично випали зi cвiтовоrо науково-

го процесу.  

По-четверте, як наслiдок вищезазначеного, соцiологiя де-

вiантності і соцiального контролю, що почала формуватися в 

колишньому СРСР на початку 70-х pоків минулого столiття 

представлена незначною кількістю iмен i праць порiвняно з 

iншими країнами. Достатньо зазначити, що на початок 90-х 

pоків ХХ столiття була опублiкована одна монографiя [2, с. 76] 

i один навчальний посiбник [3, с. 23], присвяченi соцiологiї 

девiантностi.  

Разом із тим, зазначимо, що у сучасному суспiльствi 

спостерiгаеться значне зростання рiзноманiтних девiацiй, 

що є наслiдком глибоких соцiальних змiн i тривалої еко-

номiчної, фiнансової, соцiальної та полiтичної криз. Taкi 

форми девiантностi, як органiзована злочиннiсть, корупцiя, 

алкоголiзм i наркоманiя населения, посиленi кризою, при-

зупиняють вихiд iз неї. Сучасна Україна, як зосереджения 

багатоманiтностi девiантогенних факторiв може слугувати 

полiгоном дослiдження.  

Результатом наукових міркувань, зазначимо, погляд на 

девiантнiсть та її рiзноманiтнi прояви як вiдповiднi конструк-

ти, "виготовленi" в процесi реагування суспiльства на небажанi 

види поведiнки, переважає в сучаснiй соцiологiї девiантностi i 

є, на нашу думку, досить продуктивним. Процес конструю-

вання девiацiй (за допомогою полiтичних рiшень, статистики, 

засобiв масової iнформацiї тощо) детально описаний у багать-

ох працях [4]. Ролi ЗМI в процесi конструювання девiацiй при-

свячений роздiл "Медiа i конструкцiя злочинiв i девiантностi" в 

збiрнику статей "Соцiологiя злочинностi i девiантностi" [5, с. 

23]. На думку вiдомих нiмецьких кримiнологiв Н. Hess i S. 

Scheerer, злочиннiсть – не онтологiчне явище, а мислительна 

конструкцiя, що має iсторичний i змiнний характер. Зло-
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чиннiсть майже повнiстю конструюється контролюючими 

інститутами, котрі встановлюють норми і надають вчинкам 

відповідного значення.  

Отож, пропонованi матерiали є спробою пiдвести деякi 

пiдсумки становлення і розвитку девiантологiї, перш за все 

вiтчизняної. Лише осмисливши досягнуте, можна рухатися 

далі, у напрямку нових парадигм, нових пояснюючих кон-

цепцiй. Очевидно, необхiдна нова, "неординарна" теорія, здат-

на зрозумiти незрозумiле (так i хочеться сказати, що для пояс-

нення абсурдного світу потрiбна "абсурдна" теорiя). Але 

подiбне завдання пiд силу лише вченим, iз "чистим" розумом, 

не засмiченим багажем пережитого i передуманого.  

 Останнім із висновків хочеться зазначити, що злочиннiсть – 

соцiальний i мовний конструкт [5, с. 23]. Мабуть, саме тому, 

прихильники трактування девiантностi як "реагуючої конст-

рукції" виходять iз розумiння того факту, що суспiльство i 

право, вважаючи за необхiдне реагувати на тi чи iншi со-

цiально значимi поведiнськi форми, конструюють тип певного 

"цапа відбувайла" – мафія, наркоманія, гомосексуалізм, ко-

рупція тероризм тощо.  
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ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА  

ЯК РЕТРОСПЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ВПЛИВУ  

НА ДЕЛІНКВЕНТНІ ДЕВІАЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ 

 
Ю.О. Козенко 

(Львiвський державний унiверситет внутрiшнiх справ,  
Україна) 

 
"Пенітенціарна система – лакмусовий папір,  
що визначає діагноз суспільства" 
(Н. Калашник, заступник голови Державного  
департаменту з питань виконання покарань)  

 
Проблема дослідження. Наявність інституту делінкветної 

поведінки як соціального та філософського феномену спричи-
няє потребу в пенітенціарних закладах, основною функцією 
яких є перевиховання та ресоціалізація засуджених. Поведінка 
людей, що туди потрапили, передбачає неодмінне відхилення 
не лише від заданих суспільством зразків (девіація), а перш за 
все, від норм, що диктуються буквою закону (делінквенція). Та-
ким індивідам притаманні антисоціальна поведінка та пору-
шення норм права, а отже, виникає необхідність формування та 
детермінації соціально-правового механізму внутрішньої та зов-
нішньої детермінації такої поведінки, що полягає у визначенні 
підходів до вивчення психології та мотивації злочинця, та роз-
робки ефективної системи їх корекції.  

Отож, метою дослідження є всебічний аналіз механізму 
регуляції поведінки особи – функціональної єдності станів та 
процесів, з яких складається структурно-функціональна орга-
нізація життєдіяльності особи у контексті системи правових 
норм держави [4, с.11]. 

Об’єктами дослідження є поведінка особи-засудженого та 
пенітенціарна наука, що, на сьогоднішній день, виступає чи 
не однією з найпрактичніших дисциплін. Її предметом є фе-
номен, який відіграє роль імперативного засобу регуляції як 
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суспільних відносин у цілому, так і поведінки конкретної осо-
би, зокрема. Дана складова правового механізму формування 
поведінки особи може називатися "негативним", "ретроспек-
тивним" компонентом, адже її застосування наступає тоді, ко-
ли всі попередні компоненти (особистісна перцепція та легі-
тимація законотворчості, правового виховання, соціалізації) 
виявилися безрезультатними. 

 Однією з перших вітчизняних робіт, в яких глибоко розк-
риті проблеми юридичної пенітенціарної науки, є книга 
М.Н. Гернета "У в'язниці. Нариси тюремної психології". Автор 
образно розкриває предмет свого дослідження: "Не сперте і 
важке повітря в тюремній камері, не кількість повітря, що до-
водиться на арештанта, цікавить автора справжніх рядків, а 
жива душа людини, ув'язненого у в'язницю, з особливостями 
його переживань за високими стінами, за міцними дверима, 
під охороною внутрішньою і зовнішньою". Своє завдання він 
бачив у вивченні впливу позбавлення волі на психіку і по-
ведінку засуджених [2, с. 45]. 

В ході наукових міркувань, доцільно зазначити, що у су-
часній пенітенціарній науці феномен покарання розглядається 
в трьох аспектах: кара, виправлення і профілактика здійснення 
засудженими нових злочинів [3, с. 32 – 35].  

Каральна функція режиму полягає в тому, що засуджений 
ізолюється від суспільства, знаходиться під охороною і пос-
тійним наглядом, в умовах примусової регламентації всієї 
життєдіяльності, що у результаті може викликати негативні 
переживання із-за обмежень в задоволенні більшості базисних 
фізіологічних і соціальних потреб. Проте кара, ув’язнена в ре-
жимі, психологічно по-різному сприймається і переживається 
різними засудженими. Виховуюча функція режиму полягає в 
тому, що строга організованість життя і побуту засуджених 
(наявність розпорядку дня, регламентована умов відбування 
покарання і ін.) з часом накладає відбиток на поведінку і в 
цілому на їх характер, поступово привчаючи до дисципліно-
ваності, акуратності, старанності.  
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Забезпечуюча функція режиму виявляється в створенні 

сприятливих умов для організації праці, навчання, виховної 

роботи, виправній діяльності персоналу і самодіяльних орга-

нізацій засуджених, а також для підключення різних зов-

нішніх суспільних об'єднань до роботи в колоніях. 

Спробуємо визначити основні форми правового регулю-

вання поведінки особи засобами пенітенціарної системи. Кри-

мінально-виконавче законодавство України визначає поняття 

виправлення та ресоціалізації засудженого.  

Виправлення засудженого – процес позитивних змін, які 

відбуваються в його особистості та створюють у нього готов-

ність до самокерованої правослухняної поведінки [1, с.5].  

Ресоціалізація – свідоме відновлення засудженого в соці-

альному статусі повноправного члена суспільства; повернення 

його до самостійного загальноприйнятого соціально-норма-

тивного життя в суспільстві [1, с.5]. 

Разом із тим, в законодавстві зазначено, що необхідною 

умовою ресоціалізації є виправлення засудженого. Таким, 

чином, дані дві форми є нерозривно пов’язаними, одна із 

яких, по суті, спрямована на реалізацію наступної, що є 

кінцевою метою діяльності карально-виправних закладів 

вцілому.  

Як висновок, хочеться зазначити, що теза про те, що засо-

би виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються з 

урахуванням виду покарання, особистості засудженого, харак-

теру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчиненого злочи-

ну та поведінки засудженого під час відбування покарання є 

дуже слушними, проте, на жаль, часто носять дещо деклара-

тивний характер, що, втім, є недопустимим, адже, саме точ-

ність та чіткість в підходах до порядку виконання та від-

бування покарання (а не надмірно великі строки, чи суворі 

умови утримання) є запорукою успішної регуляції поведінки 

особи-засудженого.  
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(ПСИХОСОМАТОЗІВ) ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 
 

О.С. Яцків 
(Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного 

університету внутрішніх справ, Івано-Франківськ, Україна) 
 

Починаючи з 90-х років, перед дослідниками у галузі пси-

хосоматики, психосоматичні взаємозв’язки постають у новій 

іпостасі – як складні, багатогранні явища. 

На сучасному етапі розвитку психосоматичної науки пи-

тання пускового механізму патогенного процесу набирає но-

вих обертів. Адже чому один і той самий подразник в однієї 

людини викликає хворобу, а в іншої – ні; чому однакова за по-

ходженням психічна травма в різних людей може призводити 

до захворювання різних органів і систем. Таким чином, незва-

жаючи на наявність даних щодо психосоматичних захворю-

вань, дотепер залишаються відкритими багато питань, серед 

яких – проблеми етіології, патогенезу й особливостей перебігу 

психосоматозів [1].  
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Особлива увага у цьому аспекті прикута до алекситимії, 

яка лягла в основу концепції розвитку психосоматичних за-

хворювань J.C. Nimiah і P.E. Sifneos (1970).  

Таким чином, метою нашої доповіді є висвітлення ре-

зультатів дослідження алекситимії у структурі психосоматич-

них захворювань працівників міліції. 

У 1973 р. P.E. Sifneos увів термін "алекситимія" (а – відсут-

ність, lexis – слово, thymos – емоції), що дослівно означає "від-

сутність або недостатність слів для вираження емоцій". Кон-

цепція алекситимії ґрунтується на ключових засадах, за яки-

ми люди, які хворіють на класичні психосоматичні захворю-

вання, можна охарактеризувати як "інфантильними особис-

тостями", які не можуть вербально символічно висловити свої 

емоції. 

Природа алекситимії, на думку P.E. Sifneos, скоріш за 

все є нейрофізіологічною. Деякі автори вбачали джерела 

алекситимії в дисфункціональних стереотипах взаємин у 

тих родинах, де не заохочується вільне вираження почуттів, 

особливо при зіткненні з реальністю та ламанні життєвих 

стереотипів.  

Суперечки щодо природи цього явища продовжуються і 

на сьогодні. Крім того, постало питання про те, чим є алекси-

тимія: рисою чи станом, який може проявитися у певній жит-

тєвій ситуації в будь-якої людини, у зв’язку з чим виникло по-

няття вторинної алекситимії. 

На думку Дж. Немії (J. Nimiah, 2000), для осіб з алексити-

мією характерною є обмежена здатність до сприйняття влас-

них почуттів і емоцій, їх адекватна вербалізація й експресивна 

передача. Мислення таких людей носить конкретно-побуто-

вий характер, вони не вміють фантазувати, не здатні пригаду-

вати сновидіння. 

На думку А.В. Бартишева (2004), людина, яка страждає на 

алекситимію, характеризується відносно недиференційова-
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ними емоціями та мисленням, схильністю "до літання в хма-

рах". Особливостями когнітивно-афективної сфери алекси-

тиміків є: 

- труднощі під час визначення та опису власних пережи-

вань; 

- труднощі у розмежуванні почуттів і тілесних відчуттів; 

- знижена здатність до символізації – бідність фантазії та 

уяви; 

- фокусування більшою мірою на зовнішніх подіях, ніж на 

внутрішніх переживаннях [2, с. 304-306]. 

На думку Б.Д. Карвасарського, особливості алекситимії є 

перепоною в усвідомленні емоцій та когнітивної обробки 

афекту, що призводить до посилення фізіологічних реакцій 

на стрес [3, с.871]. 

Для виявлення алекситимії використовують опитувальник 

"Торонтська алекситимічна шкала", який адаптовано групою 

науковців із Психоневрологічного інституту імені В.М. Бехте-

рева. Ними також виявлено середні значення алекситимії у 

групах: 

- контрольна група здорових людей – 59,3±1,3;  

- група хворих на психосоматичні розлади – 72,09±0,82;  

- група хворих неврозами – 70,1±1,3 [2, с. 304-306].  

Для дослідження місця та ролі алекситимії у структурі 

психосоматичних захворювань працівників міліції ми вико-

ристали низку психодіагностичних методик, зокрема методи-

ку дослідження типу ставлення до захворювання, САН, мето-

дику Спілбергера-Ханіна, тест Леонгарда-Шмішека.  

Після проведення дослідження та отримання результатів 

найбільш цікавими, на нашу думку, є взаємозв’язки між алек-

ситимією та типами ставлення до хвороби. 

При обчисленні кореляції нами використано коефіцієнт 

кореляції r-Пірсона, оскільки обидві змінні, між якими дослі-

джується взаємозв’язок виміряні на одній і тій же вибірці та 

представлені у метричній шкалі (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Кореляційні взаємозв’язки між типом ставлення до хвороби  

(шкали наведені по вертикалі) та алекситимією  
(шкали наведені по горизонталі) 

 

Типи ставлення 
до хвороби 

Працівники міліції, які 
хворіють 

на психосоматичні за-
хворювання 

Загальна вибірка 

Алекситимія 

Іпохондричний тип 0,317** 0,297** 

Меланхолійний тип 0,322** – 

Апатичнний тип  0,403** – 

Анозогнозичний тип – 0,248* 

Сенситивний тип – 0,297** 

Егоцентричний тип – 0,290** 

Використовуваний метод – коефіцієнт кореляції r-Пірсона 
* Кореляція на рівні значущості р≤0,05 
** Кореляція на рівні значущості р≤0,01 

 
Таким чином, нами було виявлено: 
1) позитивні кореляційні взаємозв’язки у працівників міліції, 

які хворіють на психосоматичні захворювання, між алекситимією 
та трьома типами ставлення до хвороби, зокрема:  

- висока значуща кореляція між алекситимією та апатичним 
типом ставлення до хвороби (r= 0,403, p≤0,01). У працівників 
міліції відмічається байдуже ставлення до результатів лікуван-
ня, на нашу думку, деякою мірою можна пояснити слабкою 
силою Его особистості. 

Ця позиція не суперечить думці паризьких вчених P. Marti 
та M. M’Uzan (1963), які наголошували, що особистостям, які 
хворіють на психосоматичні захворювання, притаманне "опе-
ративне мислення" – "la pensee operatoire", за яким прихо-
вується шаблонність висловлювання, мислення та вчинків, не-
здатність до вільних фантазій, їх конкретність, приземленість 
та ригідність ціннісних орієнтацій [4, с. 78-79]; 

- висока значуща кореляція між алекситимією та меланхо-
лійним типом ставлення до хвороби (r= 0,322, p≤0,01). У пра-
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цівників міліції відмічається пригніченість, невір’я у видужан-
ня, у можливе поліпшення, в ефект лікування, активні депре-
сивні висловлювання аж до суїцидальних думок, песимістич-
ний погляд на все навколо, невір’я в успіх лікування навіть за 
сприятливих об’єктивних даних. Ця позиція не суперечить 
думці P. Marti та M. M’Uzan (1963) щодо депресії "ідіоматич-
ної", яка являється логічним наслідком описаних вище психо-
логічних рис, що зумовлюють у людини звуження кола інте-
ресу та втрату інтересу до життя вцілому, переконують люди-
ну у власній "сірості" та нікченмності [4, с. 79]. 

- висока значуща кореляція між алекситимією та іпохонд-
ричним типом ставлення до хвороби (r= 0,317, p≤0,01). Трохи 
несподіваний взаємозв’язок з останньою характеристикою, 
скоріш за все тут необхідні додаткові дослідження. Можливо, 
зосередження на суб’єктивних хворобливих і інших неприєм-
них відчуттях можна пояснити важкістю при їх виявленні  

значення та описування власних переживань, складністю 
в розмежуванні почуттів і тілесних відчуттів; 

2) виявлено позитивні кореляційні взаємозв’язки у працівників 
міліції з загальної вибірки (співробітники, які хворіють іншими зах-
ворюваннями) між алекситимією та п’ятьма типами ставлення до 
хвороби, зокрема:  

- висока значуща кореляція між алекситимією та іпохондри-
чним типом ставлення до хвороби (r= 0.297, p≤0,01); висока зна-
чуща кореляція між алекситимією та сенситивним типом став-
лення до хвороби (r= 0,297, p≤0,01); висока значуща кореляція між 
алекситимією та егоцентричним типом ставлення до хвороби 
(r= 0,290, p≤0,01); значуща кореляція між алекситимією та азогно-
зичним типом ставлення до хвороби (r= 0,248, p≤0,05). 

Отже, можна зробити висновок, що взаємозв’язки між ти-
пом ставлення до хвороби та алекситимією виявлено у 2-х гру-
пах досліджуваних. Водночас їхнє трактування є неоднознач-
ним, що дає привід замислитись над природою виникнення та 
розвитку алекситимії. Варто зауважити, що алекситимію стали 
виявляти в пацієнтів, які страждають на ниркову недостатність, 
онкологічні захворювання, ожирінням, наркоманію, осіб із мас-
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кованою депресією, хворих на алкоголізм, шизофренію, зара-
жених Віл-інфекцією і "патологічних" гравців в азартні ігри (лу-
доманів), нарешті, здорових людей [1, с.41.] 

Повертаючись до нашого дослідження, необхідно заува-
жити, що у більшої частини працівників міліції з психосома-
тичними захворюваннями, за Торонтською алекситимічною 
шкалою, спостерігається неалекситимічний тип. На основі 
цього можна стверджувати, що концепція алекситимії щодо 
пояснення механізму виникнення та розвитку психосоматич-
них захворювань у працівників міліції втратила актуальність.  

На нашу думку, алекситимію у працівників міліції можна 
трактувати як окремий розлад емоційної сфери, що потребує 
подальшого дослідження.  
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В Україні давно вже назріла необхідність формування 
партнерських, шанобливих відносин між міліцією й населен-
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ням, адже міліції без допомоги населення набагато складніше 
виконувати завдання підтримки громадського порядку, захис-
ту прав і законних інтересів громадян, протидії та профілак-
тики злочинності. Атмосфера негативного ставлення до мілі-
ції, звичайна людська невдячність (а ще й на фоні низьких 
зарплат, великої відповідальності та важких умов праці) може 
сприяти розчаруванню навіть найбільш добросовісних правоо-
хоронців у своїй професії, небажанню чесно служити та пріо-
ритету особистих інтересів над службовими. Зворотною сторо-
ною "медалі" людської нелюбові до міліції є поширення серед 
частини правоохоронців прихованого зневажливого і, часом, 
навіть ворожого ставлення до тих, хто до них звертається. 

Громадська думка про міліцію не дає можливості не звертати 
на неї увагу. Все частіше стаються випадки, коли міліція і пред-
ставники громади виявляються "по різні сторони барикад". Деякі 
дії міліції спричиняють масовий спротив у молодіжному середо-
вищі. Жахливий досвід Росії, коли молодіжне угруповання поча-
ло мститися міліцейському "бєспрєдєлу", знищуючи працівників 
міліції, – це мабуть останній дзвінок: "заплющувати очі" на гро-
мадську думку про міліцію далі не можна, адже досвід Росії пока-
зав, що в Інтернет-форумах громадськість майже без виключення 
стала на бік новоявлених робінгудів.  

Дослідження думок населення про міліцію – не новина для 
відомчої науки системи МВС України. До тематики відносин та 
взаємодії української міліції та населення, використання гро-
мадської думки для ефективного менеджменту ОВС України у 
своїх працях звертались багато науковців [1, 2, 3, 4,]. Разом з тим 
у науковому дискурсі не представлені спроби використання 
евристичних можливостей парадигми соціальних уявлень [7] 
для досліджень громадської думки про міліцію, а також ролі 
побоювань в структурі соціальних уявлень про міліцію. 

Громадськість має дивну здатність викривляти інформацію 
та ігнорувати безперечні факти, якщо вони її не цікавлять. На-
дання громадськості безперервно зростаючого обсягу інформа-
ції також не обов’язково супроводжується збагаченням або змі-
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ною її знань та очікуваною поведінкою. Ця ситуація налашто-
вує відомчих науковців на пошук новітніх підходів до розумін-
ня причин та механізмів формування тих чи інших громад-
ських думок, а також на дослідження взаємозв’язку між громад-
ськими думками, довірою до міліції та соціальними діями.  

Таким новітнім теоретико-методологічним підходом, який 
доповнює та збагачує традиційні дослідження громадської 
думки, є західноєвропейська парадигма соціальних уявлень. Її 
ідеї представлено у роботах С. Московічі [5], Д. Жоделе [6], 
М. Бауэра, Дж. Гескелла [8]. Вона пропонує розглядати гро-
мадську думку не як єдине гомогенне явище, а як складену з 
уявлень різних природно сформованих соціальних груп. Соці-
альне уявлення про який-небудь об'єкт – це те спільне, що влас-
тиво індивідуальним уявленням людей з якоїсь соціальної 
групи, об'єднаних спільним практично-прагматичним кон-
текстом відносин до даного об'єкта; це уявлення, що розділя-
ються в даній групі. Носієм соціального уявлення може бути й 
індивід, і частина групи, і група в цілому. Кожного члена гру-
пи можна розглядати як творця соціального уявлення. Однак 
справжнім творцем соціального уявлення може бути тільки 
група в цілому, хоча, звичайно, внесок кожного з членів групи 
в створення соціального уявлення може істотно варіювати. 

Соціальні уявлення створюються за своїми особливими 
законами через "узагальнення", інтеграцію або навіть проти-
ставлення індивідуальних уявлень під впливом таких факто-
рів, як схожість соціальних позицій, спільне культурне мину-
ле, досвід комунікації в групі і за її межами, нинішня взаємодія 
щодо об'єкта і взаємозалежні плани на майбутнє. Соціальне 
уявлення зв'язує в консонантну систему типові в групі оцінні 
реакції на об'єкт, спільні знання, пережиті групою емоції щодо 
цього об'єкта, досвід попередніх дій, передбачуване майбутнє 
групи і наміри з його реалізації. 

Метою нашого дослідження є виявити найбільш поширені 
соціальні уявлення про міліцію; кількісно оцінити групи, що є 
їх носіями; осмислити причини та механізми формування цих 
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уявлень через вивчення їх мотиваційного та комунікаційного 
підґрунтя. Мета була досягнута завдяки поєднанню якісних 
(аналіз напівформалізованих інтерв’ю, матеріалів Інтернет-
форумів) та кількісних (аналіз даних масових вибіркових опи-
тувань, зокрема з використанням кластерної класифікації) ме-
тодів дослідження. 

Кожне соціальне уявлення формується за своїми особли-
вими законами. Воно не містить суперечливої інформації, 
принаймні, якщо ця суперечність усвідомлюється. Нова інфор-
мація про об’єкт проходить перевірку на істинність через спів-
віднесення зі знанням, що вже міститься в соціальному уяв-
ленні, а також з попереднім груповим досвідом. Якщо нова 
інформація не суперечить їм, то вона доповнює соціальне уяв-
лення, якщо суперечить, то частіше за все відкидається.  

Уявлення людини мають одночасно відповідати декільком 
критеріям: 1) вони мають давати людині вірні підказки; 2) вони 
мають бути психологічно комфортні; 3) вони мають бути схо-
жими з уявленнями людей своєї соціальної групи, щоб бути 
"своїм". Саме тому деякі люди підсвідомо можуть відступати від 
"правдивого" образу задля психологічного комфорту, якихось 
самовиправдань або приналежності до якоїсь соціальної групи. 

Як структуру соціального уявлення дослідники виділяють 
центральне ядро уявлення і периферичні елементи. Цент-
ральне ядро – це "структура, що організує уявлення і додає їм 
зміст". Ядро організує всі периферичні елементи, до яких від-
носяться властивості, схеми і "сценарії". Останні представляють 
собою послідовний опис найбільш ймовірних подій у кожній 
конкретній ситуації. Ядро також може містити схеми і сцена-
рії, але вони звичайно виражені в більш абстрактній формі. 
Схеми і сценарії практично миттєво підказують людині, що 
можна чекати від об'єкта в даній ситуації. 

Периферична зона, як буфер, захищає центральне ядро 
від змін. Вона може частково змінюватися, модифікуватися, 
особливо в тих її частинах, що найбільш віддалені від ядра. 
Якщо людина отримує інформацію, яка суперечить ядру уяв-
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лення, вона її відкидає як недостовірну. Тому змінити соціаль-
ні уявлення дуже важко, і за короткий термін це зробити май-
же неможливо. 

Отже, парадигма соціальних уявлень підказує, що, вивчаю-
чи громадську думку про міліцію, ми маємо знайти природні 
соціальні групи з відносно однорідним уявленням про міліцію 
через типологію: 1) за схожістю колишньої та нинішньої взає-
модії з міліцією; 2) за найбільш поширеними сполученнями 
джерел інформації про міліцію; 3) за сутністю так званого 
"проекту", тобто практичної і прагматичної зацікавленості 
щодо міліції, спільних планів на майбутнє (таке мотиваційне 
підґрунтя частково визначає зміст уявлення про міліцію, влас-
тивого соціальній групі); 4) за особливостями комунікації в 
групі і за її межами щодо міліції. 

Зазначені теоретико-методологічні засади налаштовують 
науковців на детальне дослідження особистого досвіду конта-
ктів респондента з працівниками міліції, а також досвіду таких 
контактів у людей із його/її близького та дальнього соціально-
го оточення (тобто соціального досвіду; досвіду, опосередко-
ваного соціальними групами, до яких належить респондент), 
та їх впливу на соціальні уявлення про міліцію. Окрім досвіду 
контактів та спостережень були ураховані також джерела вто-
ринної інформації про міліцію (ЗМІ, кінофільми, чутки тощо). 
Для кількісної оцінки поширеності того чи іншого досвіду ко-
нтактів з працівниками міліції, джерел формування соціаль-
них уявлень була побудована типологія на прикладі Львів-
ського регіону за допомогою програмного пакету SPSS. Виді-
лено було 4 основні кластери, які охоплювали 98% респонден-
тів. Решта ж – 2% опитаних – представляли три малочисельні 
кластери, до яких увійшли респонденти, більшість з яких мали 
досвід перебування у слідчому ізоляторі, ізоляторі тимчасово-
го тримання і до яких було застосовано протизаконне насиль-
ство або впродовж останнього року, або раніше. 

Проведений типологічний аналіз дозволив кількісно оці-
нити категорії респондентів за схожим досвідом контактів та 
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джерелами інформації про міліцію. Як виявилося, практично 
40% населення не мають взагалі досвіду контактів (тим більше 
негативного) з працівниками міліції, умисно не шукають ін-
формацію про міліцію, не цікавляться, а своє уявлення скла-
дають стихійно з декількох, часом суперечливих, вторинних 
джерел, таких як ЗМІ, розповіді знайомих, чутки. Ця категорія 
респондентів є практично єдиною, що, за їх визнанням, черпає 
інформацію про міліцію зі спеціальних теле- та радіопередач, 
що підготовлені ЦГЗ ОВС. Разом з тим аналіз профілю їх уяв-
лень і побоювань щодо міліції показує, що їх думки майже не 
відрізняються від уявлень інших категорій, які мають негатив-
ний досвід контактів з міліцією, тільки негативні якості, як во-
ни вважають, не такою сильною мірою властиві працівникам 
міліції. Найбільша різниця між цією та іншими категоріями 
респондентів виявилася тільки за їх оцінками поширеності 
протизаконного насильства, садизму та вседозволеності серед 
працівників міліції. Отже, хоча представники цієї категорії, за 
їх свідченням, отримують інформацію від ЦГЗ ОВС, вона, су-
дячи за їх уявленнями про міліцію, майже не відбивається в їх 
думках, поступаючись за силою впливу чуткам та іншим пові-
домленням ЗМІ. 

Друга, практично така ж за чисельністю категорія респон-
дентів, на відміну від попередньої, вже має деяку зацікавле-
ність у інформації про міліцію, в першу чергу через незадово-
леність якимись проблемами порушення громадського поряд-
ку. Вони більше придивляються до працівників міліції, більше 
спостерігають за ними у ситуаціях, що необов’язково пов’язані 
з виконанням службових обов’язків. Але досвід контактів з 
працівниками міліції є тільки у невеликої частини респонден-
тів з цієї категорії, і то незначний. Уявлення про міліцію вони 
складають переважно з розповідей знайомих та чуток, і вони 
відрізняються у гірший бік від уявлень попередньої категорії.  

Третя категорія респондентів (приблизно 13% дорослого 
населення) – це переважно люди, в близькому оточенні яких є 
потерпілі від міліцейської недбалості, свавілля або байдужості. 
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Хоча переважна більшість з них має і власний досвід контактів 
або спостережень за працівниками міліції, рішучу роль у фор-
муванні уявлень про міліцію грає все ж таки негативна інфор-
мація з боку соціального оточення. 

Четверта категорія (приблизно 4-5% дорослого населення) 

складається з респондентів, які дуже близько знайомі з протиза-

конним насильством у діяльності міліції. 98% респондентів з цьо-

го кластеру свідчили про випадки навмисного заподіяння пра-

цівниками міліції побоїв, страждань або катувань, що сталися 

протягом останнього року відносно їх родичів, друзів; 87% – від-

носно їх знайомих. 7% респондентів з цього кластеру самі потер-

піли від протизаконного насильства з боку працівників міліції 

впродовж останнього до опитування року, ще 20% – раніше. Став-

лення до міліції у представників цієї категорії вкрай негативне. 

Зазначимо, що навіть в цій категорії п’ята частина має власний 

досвід протизаконного насильства, а чотири п’ятих – тільки соці-

альний досвід, тобто через своє близьке оточення.  

Проведений типологічний аналіз дає підстави ще впевне-

ніше дійти висновку: чим більше у респондента власного і, 

особливо, соціального досвіду контактів з міліцією у різних 

ситуаціях службової діяльності, спостережень за роботою мілі-

ції, тим гірші уявлення про неї, більше побоювань та недовіри 

до міліції.  

Якщо у респондента під впливом його соціального ото-

чення сформувалось негативне уявлення про міліцію, то це 

уявлення буде впливати на сприйняття навіть власних конта-

ктів з правоохоронцями. Всупереч поширеній сентенції, що 

факти говорять самі за себе, насправді це не так. Факти не го-

ворять самі за себе, а люди їх інтерпретують, осмислюють на 

підставі того, що їм вже відомо. Якщо людина впевнена у нега-

тивних якостях працівників міліції, то вона навіть власний дос-

від буде інтерпретувати так, щоб він не суперечив негативно-

му уявленню. Навіть отримавши допомогу від працівників 

міліції, вона буде, наприклад, думати: "Взагалі то вони допо-
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могу не надають, мій випадок – виключення, може у них якась 

перевірка..." 

Як виявилося, побоювання і негативні очікування від мі-
ліції дуже впевнено поширюються серед людей, які не мають 
власного досвіду контактів з її працівниками, заволодівають 
громадською свідомістю і в подальшому визначають ставлення 
населення до міліції. 

Для поглибленого вивчення соціальних уявлень було про-

ведено 80 напівструктурованих інтерв’ю з представниками 

вищезазначених чотирьох категорій населення. Також було 

проведено контент-аналіз форумів у мережі Інтернет. На цьо-

му етапі дослідження було враховано не тільки досвід контак-

тів з міліцією та джерела формування уявлень, але й два до-

даткових критерії. По-перше, респонденти розрізнялися також 

за сутністю так званого "проекту", тобто практичної і прагма-

тичної зацікавленості щодо міліції, спільних для групи інте-

ресів, потреб і планів на майбутнє щодо міліції; такі проекти 

частково визначають зміст уявлення про міліцію, властивого 

соціальній групі. По-друге, за особливостями комунікації в 

групі і за її межами щодо міліції. Характер комунікації в групі 

впливає на визначеність та усталеність соціальних уявлень, 

швидкість їх формування та змін, а також на характер дій, що 

породжуються цими уявленнями.  

Як виявилося, ядро всіх соціальних уявлень про міліцію 
складає тріада з певною мірою абстрактними негативними 
характеристиками, такими як небажання виконувати профе-
сійні обов’язки, використання службових повноважень для 
особистого збагачення і вседозволеність. У кожній соціальній 
групі, яка породжує певне однорідне соціальне уявлення про 
міліцію, абстрактне ядро наповнюється своїм змістом, пояс-
неннями, сценаріями-очікуваннями з властивими їм побою-
ваннями, виправданнями або осудом тощо. Використовуючи 
типологію, що наведена у попередньому розділі, ми, завдяки 
розширеним інтерв’ю, глибше проаналізуємо соціальні уяв-



 
КРИМІНОЛОГ ІЧН І ДОСЛІ ДЖЕННЯ  

 

 227 

лення та побоювання кожної з чотирьох соціальних груп – 
кластерів.  

1. У першій соціальній групі, особи якої не мають досвіду 
контактів з працівниками міліції, особливих побоювань щодо 
злочинності та претензій до громадського порядку, зазначені 
три основні недоліки носять доволі абстрактний характер і 
часом знаходять навіть виправдання. Ставлення до міліції у 
респондентів з цієї соціальної групи змішане та скоріше емо-
ційно нейтральне. 

У представників цієї групи немає власних причин погано 
ставитися до міліції та суттєвих претензій до її роботи. В їх 
близькому оточенні немає людей, які постраждали (або мо-
жуть постраждати) від міліцейської недбалості, корумпованос-
ті або свавілля. Теми, що пов’язані з міліцією, майже не обго-
ворюються в їх середовищі. Разом з тим побоювання щодо мі-
ліції, що циркулюють у суспільстві, проникають і в їхню сві-
домість. Через відсутність досвіду контактів з працівниками 
міліції побоювання щодо них мають невизначений, розмитий 
характер, але це не зменшує їх дієвість. Головними побоюван-
нями є передчуття можливих втрат, що спричинені небажан-
ням працівників міліції належним чином виконувати свої 
обов’язки, в першу чергу, небажанням та нездатністю захисти-
ти від помсти злочинців, в другу чергу – небажанням допома-
гати людям, шукати злочинців, з’ясовувати істину без плати за 
ці послуги. 

Соціальні уявлення про міліцію у представників цієї гру-
пи фрагментарні і інформаційно бідні, адже вони формують-
ся стихійно з декількох, часом суперечливих джерел. Відсут-
ність проблем, що мають відношення до діяльності міліції, 
сприяють тому, що людина особливо не замислюється над су-
перечливістю свого уявлення. Позитивна інформація із ЗМІ та 
засвоєна раніше максима "Чесній людині не варто боятися мі-
ліції" перемішуються з побоюваннями ("Про міліцію всяке го-
ворять") та втілюється в правило: від міліції краще триматися 
подалі. 
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2. Другу групу складають люди, в яких є претензії або по-
бажання щодо результатів роботи міліції, головним чином 
пов’язані з рівнем злочинності та станом громадського поряд-
ку. Частина з них (або їх близьких, родичів) потерпіла від яко-
гось правопорушення або нетяжкого злочину, мала досвід звер-
нень до правоохоронців. Звертаючись до міліції, вони майже 
не розраховували на якийсь позитивний результат. Тому у разі 
безрезультатності звернення вони частіше за все не відчували 
сильних емоцій, обурення.  

У думках представників цієї групи про правоохоронців 
тріада ядра соціального уявлення та ж сама: небажання вико-
нувати професійні обов’язки, використання службових повно-
важень для особистого збагачення і вседозволеність. Однак 
досвід, хоча й невеликий, контактів з працівниками міліції, 
особливий проект (вимоги-претензії до діяльності правоохо-
ронців), підвищена через зацікавленість увага до роботи мілі-
ції наповнюють соціальне уявлення більш конкретним, ніж у 
попередній групі, змістом, зокрема сценаріями-очікуваннями 
та властивими їм побоюваннями. Часом через невеликий дос-
від контактів з працівниками міліції побоювання щодо них 
мають дещо невизначений, розмитий характер.  

З власного досвіду представники другої групи робили вис-
новки щодо небажання працівників міліції виконувати свої 
обов’язки, тяганину, грубе та байдуже ставлення до людей, 
безрезультатність звернень. Респонденти самі не стикались із 
вимаганням працівниками міліції хабара, але деякі скаржили-
ся на такий досвід своїх близьких знайомих. Про інші пороки 
працівників міліції вони знають з розповідей, чуток та інфор-
мації із ЗМІ. І хоча ця інформація є "секонд хенд", вона, містя-
чи у собі побоювання, що сприймаються як застереження, без-
перешкодно проникає у свідомість людей, створюючи їх уяв-
лення про міліцію.  

Якщо представники першої групи хочуть триматися далі 
від міліції, тому що бояться помсти злочинців, представники 
другої групи вже побоюються не тільки злочинців, а й самих 
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працівників міліції: корумпованість як "індульгенція" злочин-
цям, пошук крайніх замість пошуку винних, протизаконне 
насильство, кругова порука – все це робить в їх уяві результат 
звернення до правоохоронців непередбачуваним за наслідка-
ми, а очікувані втрати не тільки матеріальними. 

3. До третьої групи можна віднести тих, у цілому зако-

нослухняних людей, хто сам має значний досвід різнопланових 

контактів з міліцією, а також їх рідних, близьких, друзів. Їх інте-

реси у значній мірі перетинаються зі сферою службової діяльно-

сті міліції у зв’язку з їх професійною діяльністю, родом зайнятос-

ті, фактами причетності до злочину або правопорушення у якос-

ті потерпілого, свідка, підозрюваного тощо.  

Про чесноти й вади міліціонерів вони знають не тільки з чу-

ток. Три головні недоліки, які складають ядро соціальних уяв-

лень про міліцію, в уяві цих людей підкріплені безліччю конк-

ретних фактів, пояснень, сценаріїв, побоювань. І хоча найбру-

тальніші з цих фактів зачіпали не їх самих, а їх знайомих, ці лю-

ди, здається, міліції побоюються більше, ніж злочинців. Особливі 

підгрупи тут складають батьки та бабусі / діди молодих хлопців, 

дружини підприємців, люди, у кого серед близьких є представ-

ники інших груп ризику міліцейського свавілля. 

Межа, до якої поширюються три головні недоліки в уяв-

ленні про міліцію представників цієї групи, охоплює ще ши-

рший обсяг порушень та злочинів. Небажання виконувати 

свої обов’язки виявляється в тому, що працівникам міліції про-

стіше звинуватити хоча б когось, дарма що невинного, або са-

мому спровокувати злочин і піймати злочинця "на гарячому". 

Звідси – побоювання, що звинуватять тебе. Бажання збагачу-

ватись, використовуючи службове становище, від простого ха-

барництва, вимагання грошей з потерпілих за краще та швид-

ше виконання своїх професійних дій переростає в уявленнях 

людей з цієї групи в найгірші та найнебезпечніші прояви ко-

рупції: в повне потурання закону, "індульгенцію" злочинцям 

за гроші, "кришування" злочинців та нелегального бізнесу, за-
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боронену підприємницьку діяльність правоохоронців, лобію-

вання власних бізнес-інтересів, знищення конкурентів, здир-

ництво і відвертий грабіж на вулицях з боку працівників ППС 

тощо. Якщо замість закону діють принципи "хто заплатив, той 

і правий" і "я тут закон", то у людей, знайомих з цим, виника-

ють побоювання, що можуть звинуватити тебе, зробити тебе і 

твій бізнес "доїльнею", застосувати протизаконне психічне і 

фізичне насильство проти тебе та твоїх близьких. А уседозво-

леність розширюється до справжнього свавілля, "бєспрєдєлу", 

допустимості майже всіх методів, якщо вони виправдовують 

ціль, навіть якщо ця ціль – зняти власні комплекси неповно-

цінності за рахунок садистського поводження.  

4. До четвертої групи віднесено осіб з вкрай негативним 
ставленням до міліції, обумовленим власним багатим негатив-
ним досвідом міліцейського свавілля, або досвідом членів сім’ї, 
друзів, родичів. Їх ставлення до міліції емоційне, часом навіть 
переростає у ненависть та лють. Здається, що за умови наяв-
ності однодумців та хоча б маленький привід – і активна час-
тина з них вдасться до акцій протесту або іншої боротьби з 
міліцейським свавіллям.  

На їх думку, немає обмежень беззаконню, до якого можуть 
вдатися працівники міліції. Спектр їх побоювань максимально 
широкий, всеохоплюючий. Хоча ядро соціальних уявлень 
складають все ті ж самі три недоліки – небажання виконувати 
професійні обов’язки, використання службових повноважень 
для особистого збагачення і вседозволеність, вони конкрети-
зуються у безлічі очікуваних від міліції сценаріїв, які виклика-
ють сильні негативні емоції, побоювання й жах, відразу і зне-
вагу, агресію або відчуття власного безсилля. 

Хоча третя й четверта соціальні групи, як свідчать дос-
лідження з попереднього розділу, є не настільки чисельни-
ми порівняно з попередніми (приблизно 13% та 4% дорос-
лого населення), саме вони є джерелами поширення най-
більш негативних емоційно забарвлених уявлень про мілі-
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цію та найжахливіших побоювань. Багатий досвід частих 
(або нечастих, але вражаючих) контактів з працівниками 
міліції робить їх "експертами" знання про міліцію, і їх дум-
кам зазвичай люди довіряють, а інформацію від них розці-
нюють як достовірну. 

Отримані результати пояснюють, чому громадськість за-
лишається "глухою" до позитивної інформації про міліцію, що 
йде від ЦЗГ, відомчих ЗМІ тощо. Теорія соціальних уявлень 
підказує, що якщо інформація суперечить ядру уявлення, лю-
дина цю інформацію відкидає як недостовірну.  

Саме такий теоретико-методологічний підхід до вив-
чення соціальних уявлень і побоювань, на нашу думку, на-
дасть можливість не тільки описати найбільш поширені з 
них, але й пояснити їх походження, способи закріплення та 
відтворення в різних соціальних групах. Отримане знання 
має скласти підґрунтя соціальних технологій управління 
соціальними уявленнями та побоюваннями, адаптованих до 
специфіки кожної соціальної групи, і тому, сподіваємося, 
ефективних. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОТРУДНИКОВ  
ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
А.К. Коротких 

(Ставропольский государственный университет,  
Россия) 

 
Существующие требования по изъятию, транспортировке 

и хранению компьютерных средств, основанные на обеспече-
нии невозможности физического доступа к носителю инфор-
мации, никак не учитывают возможность искажения информа-
ции (как преднамеренно, так и случайно) на исследуемом но-
сителе лицом, выступающим в качестве эксперта. Действи-
тельно, они с высокой степенью гарантированности обеспечи-
вают целостность и аутентичность объекта только до поступ-
ления в судебно-экспертное учреждение, все же дальнейшие 
действия эксперта "остаются на его совести" и известны ос-
тальным участникам процесса только в той степени, в которой 
они будут описаны в заключении эксперта [1].  

Так как информация на цифровом носителе достаточно 
легко модифицируется, в качестве причин модификации мо-
гут выступать различные факторы: 

 человеческий фактор – например, нарушение правил 
изъятия сотрудниками правоохранительных органов; 

 технический фактор – влияние внешних факторов на 
цифровой носитель, в результате чего информация на нем 
может быть модифицирована или утеряна (например, попа-
дание цифрового носителя в сильное электромагнитное поле, 
перепады напряжения питания и т. д.); 

различные действия злоумышленников, имеющих доступ 
к цифровому носителю, в результате чего информация на нѐм 
может быть модифицирована или даже удалена. 
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Для дальнейшего изложения введем понятие эксперта-
злоумышленника, понимая под этим должностное лицо сис-
темы МВД (эксперта, главного эксперта, старшего эксперта и 
пр.), которое имеет умысел на совершение активных действий 
(модификация, уничтожение) в отношении вещественного 
доказательства, поступившего к нему на исследование. Суще-
ствование такого объекта в системе может быть обусловлено 
действиями заинтересованных лиц, которые путем матери-
ального стимулирования, запугивания (угрозы расправой, уг-
роза уничтожения и/или порчи имущества эксперта), могут 
вынудить эксперта совершить действия, влекущие изменение 
целостности электронного документа-вещественного доказа-
тельства. Данное обстоятельство может классифицироваться 
как должностное преступление. 

С технической точки зрения ничто не мешает эксперту-
злоумышленнику по собственному усмотрению распорядить-
ся информацией, имеющейся на исследуемом носителе. Без 
должной защиты информационного ресурса эксперт-злоумыш-
ленник может модифицировать исходную информацию, и, 
вследствие данного действия, представленный ресурс теряет 
свое доказательное значение.  

Вещественное доказательство, содержащее информацию в 
форме цифровых данных (электронных документов) – напри-
мер, жесткие диски, flash-носители, CD/DVD диски, может 
быть уничтожено или модифицировано экспертом, проводя-
щим экспертизу. Технические способы таких действий доста-
точно широко известны специалистам, например:  

 уничтожение данных на CD/DVD носители при помо-
щи воздействия СВЧ волн, данный процесс возможен при по-
мещении носителя в микроволновую печь; 

 уничтожение или порча информации на жестком диске 
(HDD) возможно при механическом воздействии на HDD со 
стороны эксперта- злоумышленника в процесс его работы (за-
пись или чтения с HDD), помещение HDD в сильное магнит-
ное поле, вследствие чего происходит обнуление или частич-
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ная потеря информации. Так же присутствует возможность 
уничтожения данных на HDD вследствие эксплуатации HDD 
при повышенных температурах окружающей среды или пло-
хом охлаждении; 

 уничтожение flash носителя возможно при воздействии 
импульса высокого напряжения. 

Основной характеристикой такого рода действий экспер-
та является их высокая латентность, возрастающая пропор-
ционально уровню профессиональной компетентности экс-
перта-злоумышленника.  

В соответствии с действующим законодательством в том 
случае, если факт изменения (уничтожения) информации на 
ВД будет доказан, эксперту грозит обвинение по следующим 
статьям УК РФ: ст. 285 "Злоупотребление должностными пол-
номочиями", 286. "Превышение должностных полномочий" 290. 
"Получение взятки", 292. "Служебный подлог", 303. "Фальсифи-
кация доказательств", 307. "Заведомо ложные показание, заклю-
чение эксперта, специалиста или неправильный перевод", 310. 
"Разглашение данных предварительного расследования".  

На самом деле, на практике доказать такой факт весьма 
затруднительно, а чаще всего невозможно. Таким образом, ос-
новным способом борьбы с продемонстрированной возможно-
стью совершения преступления является его предупреждение.  

Как известно [2], целостность электронного документа 
может быть обеспечена с использованием процедур гаранти-
рованной степени стойкости. При этом, поскольку процедуры 
обеспечения целостности предусматривают возможность апо-
стериорной проверки целостности, действия эксперта-зло-
умышленника могут быть легко обнаружены. Тогда у экспер-
та-злоумышленника остается лишь возможность физического 
уничтожения электронного носителя, вероятность реализации 
которой объективно ниже вероятности модификации вещест-
венных доказательств (ВД). 

В настоящей работе предлагается методика обеспечения 
целостности и аутентичности электронных документов, имею-
щих доказательное значение. 
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Общая структура методики, включающей в себя три ос-
новных этапа, представлена на рисунке 1.  

 

 
 

 
Рисунок 1. Методика аутентификации электронных документов 

при обеспечении судопроизводства 
 

I этап 
Изъятие носителя информации, содержащего электрон-

ный документ или совокупность таких документов (ЭлД) про-
изводится уполномоченным лицом в присутствии понятых. 
Процесс изъятия ЭлД включает в себя извлечение ЭлД в виде 
магнитных носителей информации, оптических носителей 
информации, интегральных схем. После изъятия ЭлД упол-
номоченное лицо присваивает ЭлД аутентификатор в виде 
электронной цифровой подписи. На практике это может быть 
реализовано в виде вычисления значения электронной циф-
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ровой подписи, распечатки ее строкового значения и записи 
его в протокол и сопроводительный текст ЭлД. Затем произ-
водятся стандартные действия: ЭлД в соответствии с правила-
ми криминалистической упаковки помещается в пакет и опе-
чатывается для дальнейшей отправки в судебно-экспертное 
учреждение (СЭУ).  

II этап 
Эксперт в процессе производства экспертизы исследует 

ЭлД и отвечает на поставленные вопросы. По окончании ис-

следования выполняется оформление экспертного заключе-

ния в соответствии со статьей 25, 73 федеральный закон "О го-

сударственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации", и требованиями процессуального законода-

тельства. По окончании экспертного исследования эксперт 

направляет заключение и материалы исследования (ЭлД) в 

назначивший орган (назначившему лицу). Поскольку ЭЦП 

зависит от каждого бита информации ЭлД, нарушение цело-

стности ЭлД (как модификация, так и уничтожение) могут 

быть однозначно обнаружены. С другой стороны, поскольку 

электронная цифровая подпись, выполненная с использова-

нием стойких алгоритмов (например, ГОСТ 34-10.2001), не мо-

жет быть подделана, эксперт-злоумышленник не сможет 

скрыть факт нарушения целостности ЭлД. 

III этап 

При получении заключения эксперта и ЭлД назначивший 

орган (лицо) проверяет подлинность электронной цифровой 

подписи (верифицирует ее). При положительном результате 

верификации можно утверждать, что ЭлД не изменился и, 

следовательно, продолжает оставаться допустимым доказа-

тельством. В противном случае делается вывод о факте нару-

шения целостности ЭлД, что должно повлечь за собой прове-

дение служебной проверки.  

Таким образом, в настоящей работе предложена методика 

обеспечения целостности и аутентичности электронных до-
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кументов, которая может быть использована при предуп-

реждении преступлений сотрудников экспертных подразде-

лений.  
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Исключительно серьѐзной проблемой для России про-
должает оставаться проблема соблюдения и защиты прав че-
ловека в исправительных учреждениях, следственных изоля-
торах, тюрьмах и воспитательных колониях. 

Несмотря на определѐнные шаги, предпринятые Прави-
тельством России, в частности перевод уголовно-исполнитель-
ной системы в ведение Министерства юстиции, она, как и 
прежде, не только не в состоянии осуществить задачи исправ-
ления осуждѐнных, но и зачастую лишает их морального и 
физического здоровья и как содержащихся в ней граждан, так 
и сотрудников еѐ учреждений. 
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В условиях, реально сложившихся в пенитенциарной сис-
теме, государство не обеспечивает охрану достоинства лич-
ности, защиту гражданина от пыток, жестокого и унижающего 
обращения с ним. В этой системе грубо и повсеместно нару-
шаются права человека и гражданина на охрану здоровья и 
жизни. 

Бедственное положение с правами заключѐнных, как одна 
из наиболее остро стоящих проблем в российском обществе, 
вызвало к жизни правозащитные организации, специализи-
рующиеся на оказании помощи данной категории населения. 

Наиболее известной правозащитной организацией, рабо-
тающей в этой области, является региональная общественная 
организация "Центр Содействия реформе уголовного право-
судия" ("Центр содействия") (Москва, директор Центра – Вале-
рий Фѐдорович Абрамкин, бывший политический заключѐн-
ный). "Центр Содействия" – одна из ранних правозащитных 
российских организаций, возникшая в начале 90-х годов 
XX века.  

Основной целью Центра является всемерное содействие 
реформе уголовного правосудия. Задачами Центра является 
содействие изучению существующей пенитенциарной поли-
тики и практики, степени защищѐнности жизни, здоровья и 
личности заключѐнных, социальных и психологических пос-
ледствий наказания в виде лишения свободы; проведение не-
зависимой общественной экспертизы уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, а также новых законода-
тельных предложений и проектов по тематике Центра; содей-
ствие созданию справедливой и эффективной системы уго-
ловного правосудия в России, альтернативной юстиции, дей-
ственных механизмов контроля за местами заключения; осу-
ществление общественного контроля за соблюдением закон-
ности и прав человека в местах заключения, изучение фактов 
следственного и судебного произвола, а также администра-
тивного произвола в местах лишения свободы, информирова-
ние общественности об этих фактах и обращение в связи с вы-
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явленными фактами в соответствующие государственные ор-
ганы, а также в правозащитные национальные и международ-
ные организации; сбор, обработка, хранение и распростране-
ние информации и документов, связанных с предметом дея-
тельности Центра; оказание материальной помощи заключѐн-
ным, их семьям, освободившимся и жертвам преступлений; 
создание банка данных по тематике Центра и другие [1]. 

С принятием Федерального закона Российской Федера-
ции от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ "Об общественном контро-
ле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания" [2] реализация намеченных 
задач "Центром Содействия" в некоторой степени стала воз-
можной. Однако, хотя Федеральный закон уже вступил в силу, 
по мнению экспертов, его влияние на ситуацию с соблюде-
нием прав человека в местах лишения свободы заключѐнные, 
их родственники и близкие смогут оценить не скоро.  

Следует отметить, что текст Федерального закона об 
общественном контроле, принятый Государственной Думой в 
мае 2008 года, после 10 лет многочисленных согласований 
существенно отличается от первоначального варианта. Право-
защитные организации предлагали создать комиссии общест-
венных инспекторов, которые должны получить право бес-
препятственного посещения отделений милиции, изоляторов 
временного содержания, следственных изоляторов (СИЗО) и 
других закрытых учреждений. Кандидатуры инспекторов  
должны были выдвигаться неправительственными организа-
циями и согласовываться с Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации, который является государст-
венным должностным лицом высокого статуса и одновремен-
но представителем гражданского общества. Уполномоченный 
по правам человека мог (по варианту законопроекта, предло-
женному правозащитными организациями) запрашивать до-
полнительные материалы, чтобы понять, что за организация 
предлагает кандидата в общественные инспекторы, насколько 
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авторитетна сама неправительственная организация, предло-
жившая кандидатов в общественные инспекторы. 

Однако в Федеральном законе, принятом Государствен-
ной Думой, отсутствует даже сам термин "общественный 
инспектор", вместо него используется термин – "член общест-
венной наблюдательной комиссии".  

Основные вопросы по составу общественных наблюда-
тельных комиссий и кандидатам в еѐ члены теперь должны 
быть согласованы не с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, а решаться Общественной палатой 
Российской Федерации. Так, например, решение о том, кто 
именно войдет в общественные наблюдательные комиссии, 
будет принимать именно Общественная палата, а правоза-
щитные организации должны подать в Общественную палату 
Российской Федерации предложения по кандидатурам.  

Особое беспокойство правозащитных организаций вызы-
вает поправка, которая включена в Федеральный закон "Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в мес-
тах принудительного содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания" на завер-
шающей стадии его рассмотрения Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации. Это норма 
предусматривает, что порядок посещения учреждений будет 
определяться самими ведомствами (статья 16 Федерального 
закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ). Таким образом, порядок 
посещений будет регламентироваться не нормами закона, а 
ведомственными инструкциями. 

Учитывая вышеизложенные, представители правозащит-
ного сообщества считают, что внесѐнные поправки значитель-
но осложнят процесс становления эффективного гражданско-
го контроля в местах принудительного содержания России.  

Другие направления "Центра Содействия" находят своѐ 
реальное воплощение. Так, с 1999 года "Центр содействия" при 
поддержке Московского филиала Penal Reform International 
("Международная тюремная реформа") осуществлял проекты 
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по реабилитации женщин-заключѐнных, беременных женщин 
и несовершеннолетних заключѐнных в колониях Республики 
Мордовия, Владимирской, Московской, Орловской областях и 
городе Москве (проекты "Женщины в тюрьмах" и "Реабилита-
ция наиболее уязвимых групп тюремного населения – от 
практики к теории"). 

Учитывая, что около 350 тысяч заключѐнных освобождает-
ся из тюрем каждый год, а также в связи с отсутствием дейст-
вующей системы поддержки данной категории лиц, в России 
давно существует потребность в реализации социально-зна-
чимых проектов по реабилитации заключѐнных, готовящихся 
к освобождению, а также бывших заключѐнных. Кроме того, в 
настоящее время обсуждается реформа законодательства, ко-
торая потенциально снизит численность тюремного населе-
ния ещѐ на 350 тысяч.  

Принимая во внимание вышеизложенные причины, пра-
возащитные организации (в том числе, представляющие рос-
сийские регионы) реализуют проекты, цель которых – реаби-
литация бывших заключѐнных ("Патронаж над освобождѐн-
ными" общественной организации "Комитет "За гражданские 
права"" (Москва); "Центр социальной адаптации бывших зак-
лючѐнных" Чайковского отделения Пермского регионального 
правозащитного Центра; "Помога" (Реабилитационная служба 
для бывших осуждѐнных и членов их семей) Краснодарской 
региональной общественной организации "Конвикт"); проек-
ты направленные на реабилитацию лиц, отбывающих наказа-
ние (включая их образование, профессиональное обучение и 
обучение тюремного персонала по применению гуманных и 
конструктивных методов реабилитации) – "Обучение персо-
нала Колпинской воспитательной колонии преобразованию 
процесса реабилитации подростка в совместную деятельность – 
равноправный диалог" Санкт-Петербургской историко-прос-
ветительской правозащитной общественной организации "Ме-
мориал"; "Социально-трудовая реабилитация подростков, го-
товящихся к освобождению в Арзамасской воспитательной 
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колонии", (Нижегородская область) общественной организа-
ции "Сретенье"). 

Постоянная переполненность следственных изоляторов – 
тема проектов в двух различных областях России – Нижего-
родской и Ростовской, реализуемых правозащитными органи-
зациями – "Право на жизнь" (Нижний Новгород) и региональ-
ной общественной организации инвалидов "Центр по правам 
человека", город Таганрог Ростовской области. 

Особую обеспокоенность вызывает ситуация сложившаяся 
с правами несовершеннолетних заключѐнных. Их, по состоя-
нию на 1 июля 2009 года, насчитывается 7.300 подростков, со-
держащихся в 62 воспитательных колониях России (согласно 
данным Федеральной службы исполнения наказаний России). 

Администрациям воспитательных колоний всѐ сложнее 
обеспечивать осуждѐнных питанием, одеждой, предметами 
первой необходимости, медикаментами, учебниками и школь-
ными письменными принадлежностями, готовить их к возв-
ращению в самостоятельную жизнь. 

В таких условиях иногда только правозащитные органи-
зации оказывают помощь воспитательным колониям. Под-
росткам, попавшим в учреждения для исполнения наказаний, 
регулярно помогают Комитет "За гражданские права" (Моск-
ва), Дзержинский правозащитный центр (Нижегородская 
область), общественная организация "Сретенье" (Нижегород-
ская область), Общественный Центр содействия реформе уго-
ловного правосудия (Москва) и другие. 

Продолжением "подростковой проблемы" является работа 
правозащитных организаций по программам восстановитель-
ного правосудия – одна из ведущих неправительственных 
правозащитных организаций России в этой области – Центр 
"Судебно-правовая реформа" (Москва). Их многочисленные 
проекты предусматривают влияние на законодательство, учи-
тывая более широкое использование опыта восстановительно-
го правосудия для разрешения уголовных дел и впервые в 
России применение практики восстановительного правосудия 
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в отношении взрослых. Опыт московского Центра апробиру-
ют и региональные правозащитные организации – среди них, 
Новороссийский городской благотворительный фонд "Школа 
мира" (Краснодарский край), Карагайское отделение Перм-
ского регионального правозащитного Центра, Иркутский 
кризисный центр "Ангара", Региональный благотворительный 
общественный фонд по работе с несовершеннолетними груп-
пы социального риска "Отклик" (Москва), Новгородский ре-
гиональный общественный фонд "Здоровая семья", Новгород-
ский областной общественный фонд "Защита" и другие.  

В качестве одного из немногих положительных опытов 
взаимодействия неправительственных правозащитных орга-
низаций и государственных учреждений можно привести 
проект, имеющий цель предоставления регулярных юридиче-
ских консультаций заключѐнным в колониях Томской области 
для обеспечения защиты их прав (проект "Юридическая кли-
ника в местах лишения свободы"). В "юридической клинике" 
работают студенты Юридического института Томского госу-
дарственного университета под контролем преподавателей. 
Это новый, необычный проект для России, который способст-
вует тесному и конструктивному взаимодействию между уч-
реждениями исполнения наказаний и гражданским вузом; он 
может стать примером для возможного распространения и на 
другие регионы России.  

По данным медицинского управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции России ко-
личество больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных насчи-
тывается 48 тысяч человек, что составляет 11% от общего ко-
личества лиц, у которых такие же заболевания, зарегистриро-
ванных в Российской Федерации. Однако государственных 
мероприятий для предотвращения катастрофы практически 
не проводится; проблема упирается в отсутствии необходимо-
го государственного финансирования. Только немногочис-
ленные правозащитные организации работают в области по-
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мощи заключѐнным, которые больны СПИДом и ВИЧ-инфи-
цированы. Немногочисленность правозащитных организаций, 
работающих по данному направлению, объясняется оправ-
данным риском заражения, потребностью больших финансо-
вых вложений на реализацию необходимых мероприятий, на-
личием квалифицированного персонала организации. Наи-
более успешно в данном направлении работают нижегород-
ская организация "Право на жизнь" (председатель организа-
ции – Елена Евгеньевна Беляева), автономная некоммерческая 
организация "Центр АнтиСПИД" (Воронеж). 

Существование и эффективная деятельность неправи-
тельственных правозащитных организаций, которые стремят-
ся оказывать влияние на государство, его органы, на законода-
тельную деятельность в области прав человека, является од-
ним из элементов формирования гражданского общества и 
правового государства. Успешное развитие и функциониро-
вание неправительственных правозащитных организаций спо-
собствует созданию стабильного и прочного правопорядка, 
демократических основ общества, в котором права человека 
являются высшей ценностью.  

В последнее десятилетие активизировалась деятельность 
национальных и международных неправительственных пра-
возащитных организаций. Это объясняется возрастающим на-
рушением прав и свобод человека и гражданина; создание и 
активизация деятельности правозащитных организаций явля-
ется ответом на нарушения прав человека со стороны различ-
ных государственных структур. Должностные лица органов 
государственной власти не несут реальной ответственности за 
отступление от норм права, ими пренебрегаются права и сво-
боды, что объясняется в большей степени низкой правовой 
культурой.  

К сожалению, граждане также не обладают в достаточной 
степени знаниями о процедурах защиты прав человека; в 
обществе до сих пор сохраняется "покорность и непротивле-
ние при нарушении их прав" – это черта общественного пра-
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восознания народа досталась нам в наследство от  вековых 
антиличностных традиций [3, с. 81-82].  

Неправительственные правозащитные организации заня-
ли нишу в информировании и привлечении внимания к не-
обходимости обеспечения высшей ценности общества – прав и 
свобод человека. Соблюдение прав человека требует от конк-
ретного человека бороться за свои права. Р. Иеринг отмечает: 
"Вся жизнь права, взятая в целом, являет перед нами такое же 
зрелище неустанного напряжения и труда со стороны всей 
нации, какое представляет деятельность последней в области 
экономического и духовного производства. Всякое отдельное 
лицо, которому приходит нужда отстаивать своѐ право, имеет 
свою долю участия в этой национальной работе, по мере своих 
сил способствует осуществлению на земле идеи права" [4, с. 5]. 

В России трудности становления и деятельности неправи-
тельственных правозащитных организаций связаны с тради-
циями недооценки общественных инициатив; сохраняющейся 
в государственных органах недооценки, а подчас и пренебре-
жения к правам человека; инертности населения, неприятии в 
отдельных случаях деятельности неправительственных право-
защитных организаций; низким уровнем правосознания и 
знаний о правах и свободах. 

Сложности взаимоотношений российских неправительст-
венных правозащитных организаций с государственными 
органами в значительной мере связаны с отсутствием заинтере-
сованности государственных органов в информации, посту-
пающей от правозащитников, в недооценке, а то и полном 
игнорировании их деятельности. Для того чтобы изменилось 
отношение к правозащитникам, необходимо наладить их взаи-
модействие с органами государственной власти путѐм привле-
чения представителей правозащитных организаций к участию 
в консультативных органах при государственных органах, экс-
пертных Советах при Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации и региональных и специализированных 
Уполномоченных; привлекать представителей правозащитных 
организаций к участию в проведении мониторинга соблюде-
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ния прав человека; дать возможность представителям правоза-
щитных организаций совместно с правозащитными государст-
венными органами участвовать в общественном инспектирова-
нии детских учреждениях (детские дома, интернаты, дома ре-
бенка); расширить полномочия правозащитников при прове-
дении общественного контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания. 

В качестве других действенных мер по распространению 
достоверной и объективной информации о деятельности не-
правительственных правозащитных организациях необходи-
мо привлекать различные средства массовой информации для 
публикации в них программ правозащитных организаций, их 
направлениях деятельности, реализуемых проектах. Деятель-
ность правозащитных организаций должна быть открытой, а 
их работа должна становиться достоянием гласности. 

В целях обеспечения прав и свобод человека государствен-
ные органы должны устанавливать более тесные контакты с 
правозащитными организациями для реализации совместных 
проектов по работе с лицами, находящимися в местах лишения 
свободы, а также в социальных программах по реабилитации и 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание.  
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(Донецький юридичний інститут Луганського державного  
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Однією зі стратегічних складових інфраструктури України є 

телекомунікації. За останні роки домінуюче положення в даній 
сфері зайняли телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) 
телефонного зв’язку на базі радіотехнології стандарту Global 
System for Mobile Communications 900/1800 (далі – рухомий 
зв’язок), що налічують зараз понад 55 мільйонів абонентів. Сьо-
годні послуги рухомого зв’язку з одного боку стали життєво важ-
ливою необхідністю, а з іншого – отримали статус загальнодос-
тупних фактично для всіх верств населення країни. Разом із тим, 
всебічне розповсюдження мобільних технологій призводить до 
значного зростанням числа як "традиційних", так і нових видів 
злочинів, що здійснюються з активним використанням цих су-
часних телекомунікацій [14, с. 23; 16, с. 214]. 

Аналіз свідчить, що наукові розробки вітчизняних та зару-
біжних вчених (Д.С. Азаров, І.В. Арістова, О.А. Баранов, Ю.М. Ба-
турин, І.Л. Бачило, П.Д. Біленчук, В.М. Брижко, В.М. Буту-
зов, В.Б. Вєхов, В.Д. Гавловський, Ю.В. Гаврилін, В.О. Голубєв, 
В.І. Гурковський, М.В. Гуцалюк, О.С. Єгоришев, Р.А. Калюжний, 
М.В. Карчевський, В.К. Конах, Б.А. Кормич, В.В. Крилов, В.О. Мє-
щєряков, Е.В. Рижков, Б.В. Романюк, І.Ф. Хараберюш, В.С. Цим-
балюк та інші) в основному стосуються боротьби зі злочинами у 
сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж елект-
розв’язку; інформаційної безпеки; захисту персональних даних; 
формування інформаційної політики; удосконалення державно-
го управління в інформаційній і телекомунікаційній сферах. 
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У той же час, вивчення публікацій у засобах масової 

інформації підтверджує загострення суспільної занепокоє-

ності неефективністю протидії правоохоронних органів не-

законним заволодінням кінцевим обладнанням рухомого 

зв’язку (далі – терміналами) [12; 13; 18]. З огляду на той факт, 

що захист власності від злочинних посягань відноситься до 

основних завдань та обов’язків міліції в Україні [8, ст. 2, 

ст. 10], мета цієї роботи передбачає опрацювання критеріїв 

оцінювання ефективності роботи органів внутрішніх справ 

(далі – ОВС) щодо протидії зазначеній категорії правопору-

шень в окремому регіоні. В свою чергу, результати дослі-

дження слугуватимуть базисом задля визначення характеру і 

змісту управлінських рішень в правоохоронній сфері, адек-

ватних процесам сучасного суспільного життя всієї країни. 

Віддаючи належне досягненням вказаних вчених, а також 

враховуючи масштаби розвиту сучасних телекомунікацій в Ук-

раїні, об’єктом даного дослідження обрано суспільні відносини у 

сфері протидії незаконним заволодінням терміналами. 

Предметом дослідження виступають статистичні дані Управ-

ління інформаційних технологій ГУМВС України в Донецькій 

області1 (далі – УІТ) за 2003 – 2007 роки про загальнокримінальні 

злочини, предметом злочинного посягання яких є термінали [9], 

нормативно-правові акти щодо протидії злочинам проти влас-

ності, відповідні законопроекти, правозастосовна практика та 

наукові розробки з означеної проблематики. 

Методологічну основу роботи складають діалектичний ме-

тод наукового пізнання соціально-правових явищ, положення 

статистичного й організаційно-правового методів дослідження, а 

також прийоми формальної логіки. 

                                      
1 З приводу вибору Донбасу для дослідження необхідно зазначити, що в да-

ному регіоні послугами рухомого зв’язку користуються близько 9 мільйонів або-
нентів (Телекомунікації та зв’язок [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Доне-
цької обласної державної адміністрації. - Режим доступу : http://www.dono-
da.gov.ua/main/ua/170.htm). 
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Таблиця 1 
 

Відомості про зареєстровані злочини загальнокримінальної спрямованості, 
предметом злочинного посягання яких є термінали 

 
Період , рік 2003 2004 2005 2006 2007 

Крадіжки 806 2057 3831 4708 5068 
Грабежі 473 1678 2781 3181 2906 

Розбої 69 177 560 623 772 

Шахрайства 164 490 876 859 850 
Іншізлочини 12 25 32 41 49 

Усього 1524 4427 8080 9412 9645 

 

За попередніми результатами аналізу статистичних відомос-
тей УІТ, що наведені в таблиці 1 і на рисунку 1, можна зробити 
наступні висновки: 

 

 
 
1) термінали виступають предметом посягання по злочинам 

загальнокримінальної спрямованості, понад 99,5 % з яких квалі-
фікуються як злочини проти власності; 

 

Розбої

6,65%

Шахрайства

9,79%

Грабіжи

33,30%

Інші злочини

0,48%

Крадіжки

49,78%

 

  
Рис. 1. Структура "термінальної злочинності" відповідно  

до узагальнення статистичних показників 2003 - 2007 років 
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2) дана категорія злочинів характеризується небувалими 
темпами розповсюдження (приріст цього виду злочинів за п’ять 
років склав 532,9 %). 

Враховуючи виявлені тенденції, вважаємо, що подальше до-
слідження доцільно зосередити саме на опрацюванні результа-
тивності боротьби зі злочинами проти власності, предметом зло-
чинного посягання яких є термінали (далі – "термінальна 
злочинність"). З цього питання слід зауважити, що "Програмою 
протидії злочинам проти власності на 2007 – 2010 роки", затвер-
дженою Рішенням колегії МВС України від 12.10.2007 року 
№ 47км/1 (далі – Програмою), встановлено, що "Ефективність 
роботи органів внутрішніх справ з розкриття злочинів проти 
власності оцінюється за кількістю їх розкритих у динаміці, з чис-
ла зареєстрованих поточного та минулого років, порівняно з ана-
логічним періодом попереднього року" [10, п. 2]. Поряд із цим, у 
відповідності з Програмою, необхідно "Детально аналізувати 
стан організації роботи підпорядкованих органів і підрозділів 
внутрішніх справ з протидії злочинам проти власності (за вида-
ми) щодо… предметів злочинного посягання (приватне, держав-
не чи колективне майно, коштовності, гроші, мобільні телефони, 
аудіо-, відеотехніка, автомототранспорт тощо)…" [10, п. 4.2]. 

Таким чином, приходимо до висновку про розроблення та 
впровадження МВС України "системи дієвого контролю за ста-
ном та результатами роботи з попередження і розкриття зло-
чинних посягань на майно" [10, п. 1]. За Програмою саме цей ме-
ханізм дозволить "… визначати фактичні результати роботи ор-
ганів внутрішніх справ у цілому з протидії майнової злочиннос-
ті…" та за їх видами, серед яких окремо виділяються й злочинні 
посягання на термінали [10, п. 2, п. 4.2]. 

Втім, у даній статті пропонується інший підхід до дослі-
дження проблеми ефективності діяльності ОВС у сфері протидії 
заволодінням терміналами. По-перше, він полягає у виявленні 
впливу останніх на стан розкриття злочинів проти власності в 
цілому. По-друге, часовий період дослідження не обмежується 
даними поточного та минулого років, що, за нашим переконан-
ням, дозволить наочніше проілюструвати наявні закономірності. 
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Доречно додати, що зазначені особливості головним чином й 
обумовлюють наукову новизну роботи та практичне значення 
одержаних результатів. 

 

Таблиця 2 
 

Відомості що основних показників злочинів проти власності  
в залежності від предмета посягання 
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Продовження таблиці 2 
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З метою реалізації поставлених дослідницьких задач у таб-
лиці 2 згрупуємо та проаналізуємо статистичні відомості УІТ що-
до основних показників майнової злочинності Донецької області 
в 2003 – 2007 роках за наступними критеріями: 

 предмет злочинного посягання не конкретизується (загаль-
ні дані); 

 предмет злочинного посягання – термінал.  
На першому етапі обробки даних таблиці 2 зосередимося на 

досліджені показників тільки "термінальної злочинності", що, до 
речі, певною мірою відповідає вищерозглянутим положенням 
Програми. І тут, щодо оцінки ефективності даного напряму ді-
яльності ОВС, складається досить суперечлива ситуація (рису-
нок 2). З одного боку, за звітний період часу позначається пози-
тивна 

  
 

тенденція в частині приросту кількості розкритих злочинів, який 
складає понад 465,9 %. Цей показник є безумовним свідченням 
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Рис. 2. Динаміка кількості злочинів проти власності,  
предметом злочинного посягання яких є термінали 
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значного підвищення результативності роботи ОВС у вказаній 
сфері. З іншого боку, приріст кількості нерозкритих злочинів за 
той же період часу становить 576,5 %, зареєстрованих – 534,7 %. 
Отже, в існуючих умовах рівень дієвості протидії "термінальній 
злочинності" в цілому є сумнівно задовільним. Перейдемо до нас-
тупної стадії аналізу даних таблиці 2. Сутність даної фази дослі-
дження полягає у визначенні характеру та ступеню впливу "тер-
мінальної злочинності" на ефективність діяльності ОВС щодо 
протидії майновим злочинам узагалі. На виконання цього зав-
дання відобразимо співвідношення кількості зареєстрованих та 
розкритих злочинів проти власності в залежності від предмета 
злочинного посягання: термінал або інше майно (рисунок 3). 

 
Передусім, привертає увагу зниження кількості розкритих 

злочинних посягань на інші види майна (тобто не на термінали) 
на 68,9 % в умовах зменшення кількості зареєстрованих злочинів 
даного виду на 47,2 %. Загалом, відносно майнової злочинності, 

 

Рис. 3. Динаміка співвідношення зареєстрованих та розкритих злочинів 
проти власності в залежності від предмета злочинного посягання. 
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відбуваються аналогічні процеси: зниження розкритих злочинів 
на 49,3 % при одночасному зменшенні зареєстрованих на 19,9 %. 
Таким чином, показники як щодо незаконних заволодінь "іншим 
майном", так і щодо злочинів проти власності в цілому, однознач-
но свідчать про неефективність даного напрямку роботи ОВС. 
Більш того, динаміка розглянутих кількісних показників вказує на 
досить вірогідне поглиблення визначених негативних тенденцій. 

З метою додаткової перевірки даних оцінок, а також встанов-
лення їх чинників, перейдемо до порівняльного аналізу такого 
показника діяльності ОВС щодо протидії майновій злочинності, 
як питома вага розкритих злочинів. На рисунку 4 відобра-
зимо динаміку змін питомої ваги розкритих злочинів:  

- проти власності, предметом злочинного посягання яких є 
термінали; 

- проти власності, предметом злочинного посягання яких 
інше майно; 

- проти власності в цілому. 
 

  
Рис. 4. Динаміка питомої ваги розкритих злочинів проти власності 

в залежності від  предмета злочинного посягання 

 

37,83%

31,44% 31,70%

33,73%

30,00%

48,92%

39,88%

33,71%

29,23%
28,85%

38,78%

33,22%

29,48%

30,66%

48,40%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006 рік 2007 рік

термінал

інше майно

разом



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 256 

Вважаємо, що рисунок 4 наглядно підтверджує об’єктивність 
висновків про значне зниження ефективності роботи ОВС у бо-
ротьбі з майновою злочинністю в цілому. В свою чергу, узагаль-
нюючи данні таблиці 2 та рисунків 2 – 4, можна позначити й 
основну причину такого становища – це масштабне розповсю-
дження "термінальної злочинності". 

Обґрунтуємо дану позицію. Постійне збільшення кількості 
злочинних посягань на термінали при постійному зменшенні 
кількості заволодінь іншим майном призводить до поступового 
зростання їх частки в загальній структурі злочинів проти влас-
ності (рисунки 2, 3). Зазначені процеси обумовлюють підвищен-
ня ступеню впливу "термінальної злочинності" на майнову в ці-
лому (рисунок 4).  

Спробуємо виявити сутність та механізм цього впливу.  
В умовах обмеженості ресурсів кадрового, матеріального, фі-

нансового, технічного, інформаційного характеру підвищення 
продуктивності діяльності ОВС у протидії злочинності можливе 
тільки до певного рівня.  

Наприклад, багаторазове збільшення кількості розкритих 
злочинних посягань на термінали (рисунок 2) стало можливим 
завдяки росту професійного рівня особового складу ОВС та роз-
витку їх інформаційно-технічних можливостей в даній сфері [3; 
4; 11, с. 474-493; 14; 15; 16; 17].  

Проте, відповідного зростання питомої ваги розкриття цієї 
категорії злочинів не призвело (рисунки 3–4). 

Навпаки, як результат значного перенаправлення зусиль 
ОВС на розкриття незаконних заволодінь терміналами, маємо 
сталу тенденцію загального зниження ефективності боротьби з 
майновою злочинністю. 

Більш того, протягом останніх років частка злочинних пося-
гань на термінали в загальній структурі майнової злочинності 
набула, так би мовити, "критичної маси" (таблиця 2, рисунок 3). В 
наслідок цього коливання питомої ваги розкритих злочинів про-
ти власності, предметом злочинного посягання яких є термінали, 
призводять до аналогічних коливань питомої ваги розкриття 
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злочинів проти власності в цілому (рисунок 4). Таким чином, 
ОВС, утримуючи посередній рівень розкриття незаконних заво-
лодінь терміналами, в відповідності з вищерозглянутими поло-
женнями Програми одержують можливість підтримувати дос-
татню "Ефективність роботи…, порівняно з аналогічним періо-
дом попереднього року", як "… у цілому з протидії майнової зло-
чинності…", так і за таким суспільно-резонансним її видом, як 
посягання на термінали [10, п. 2, п. 4.2]. 

З даного питання також добавимо, що у загальнодержавній 
структурі злочинності питома вага злочинів проти власності 

складає майже половину [10, п. 1]. Отже, можна обґрунтовано 
припустити, що "термінальна злочинність" в Україні негативно 
впливає загалом на продуктивність діяльності ОВС щодо бороть-

би із злочинністю. Проте, дане твердження підлягає окремій на-
уковій перевірці. 

Крім того, слід особо підкреслити, що за взятими для дослі-
дження статистичними даними УІТ не можливо в повній мірі 

визначити дійсний стан протидії злочинам проти власності, 
оскільки, вони жодним чином не враховують "факти безпідстав-
них відмов у порушенні кримінальних справ та укриття таких 

злочинів від обліку" та випадки небажання потерпілих звертати-
ся із заявою про злочин [10, п. 1; 12]. Звідси випливає логічний 

умовивід про значно вищий рівень як "термінальної", так майно-
вої злочинності, їх штучну та природну латентність. 

Узагальнимо визначені на прикладі Донецької області клю-

чові результати дослідження: 
1) ОВС України в умовах неухильного зростання кількості 

злочинних посягань на термінали й обмеженості власних ресур-
сів не здатні дієво протидіяти розповсюдженню "термінальної 

злочинності"; 
2) зосередження зусиль і ресурсів ОВС на розкритті незакон-

них заволодінь терміналами породжує сталу тенденцію загаль-

ного зниження ефективності боротьби з майновою злочинністю 
та одночасно дозволяє корегувати визначені Програмою показ-

ники результативності роботи. 
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Керуючись вищевикладеними факторами, приходимо до 

аргументованого висновку про необхідність розробки та впрова-

дження таких способів боротьби з "термінальною злочинністю", 

які дозволять мінімізувати витрати ресурсів ОВС України в даній 

сфері. З цього приводу, зазначимо, що науковцями, правоохо-

ронцями та законодавцями одностайно визначається загальний 

механізм розв’язання наведеної проблеми [5; 6; 7; 10, п. 3.3.1; 15; 

16]. Він спрямований на виключення технічної можливості експ-

луатації викрадених терміналів на території країни через вико-

ристання стандартних вбудованих можливостей мереж рухомого 

зв’язку (далі – IMEI-контроль1). Це, в свою чергу, запобігатиме 

розвитку ринку збуту "кримінальних" терміналів і, як наслідок, 

призведе до гарантованого зменшення числа злочинів проти 

власності, що пов’язані з їх незаконним заволодінням. 

Враховуючи мету та задачі цієї роботи, ми не будемо зосере-
джуватися на розгляді всіх правових, організаційних і технічних 

                                      
1 "Кожному терміналу при виробництві присвоюється унікальний міжнарод-

ний ідентифікаційний номер – International Mobile Equipment Identity (далі – 

IMEI)... При використанні терміналу, при процедурі реєстрації та при всіх 

з’єднаннях абонента, IMEI передається в мережу оператора. Після отримання 

мережею, що являє собою комплекс програмно-технічних засобів, IMEI направ-

ляється до реєстру ідентифікації обладнання – Equipment Identity Register (далі – 

реєстр оператора). Реєстр оператора відповідає за допуск терміналів до викорис-

тання, містить централізовану базу даних, що складається зі списків, які організо-

вані в такий спосіб: 

– "чорний список" призначений для розміщення відомостей про IMEI термі-

налів, які з якої-небудь причини не можуть використовуватися в мережі, іншими 

словами робота яких буде блокуватися оператором; 

– "білий список" – для IMEI терміналів, що можуть застосовуватися в мережі; 

– "сірий список" – для IMEI терміналів, що можуть застосовуватися в мережі, 

але за якими ведеться постійне спостереження програмно-технічними засобами 

оператора. 

Ці особливості побудови та функціонування передбачені стандартом рухомо-

го зв’язку, отже властиві всім мережам в світі… , якщо внести IMEI викрадених 

терміналів до "чорних списків" реєстрів вітчизняних операторів, можна виключи-

ти технічну можливість їх використання після здійснення злочину на території 

країни" [15, с.520-521]. 
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проблем практичної реалізації IMEI-контролю в Україні. Крім 
того, даній тематиці вже присвячені окремі комплексні наукові 
дослідження [15; 16]. Однак, щодо поглядів на юридичне забез-
печення впровадження розглянутого способу протидії "терміна-
льній злочинності", зауважимо: 

- вітчизняні правоохоронці та законодавці з цього питання 

однозначно виступають ініціаторами відповідних змін до чин-

них законів України [5; 6; 7; 10, п. 3.3.1]; 

- науковий же "… аналіз чинного законодавства України доз-

волив дійти висновку про існування відповідних положень пі-

дзаконних нормативно-правових актів, що відповідають діючим 

законам України, дозволяють шляхом їх певного корегування та 

доповнення здійснити ефективну процедуру введення IMEI-

контролю" 1 [15, с. 529]. 

Не викликає сумнівів той факт, що другий, науково обґрун-

тований, варіант правового забезпечення IMEI-контролю в Украї-

ні є більш раціональним [0; 2]. На нашу думку, втілення в життя 

здобутків саме цих наукових досліджень [15; 16] дозволить не 

тільки ефективно вирішити гостру проблему попередження зло-

чинних посягань на термінали, але й надасть можливість ОВС 

України перерозподілити наявні ресурси та перенаправити вла-

сні зусилля на боротьбу з іншими категоріями злочинів. В свою 

чергу, напрацюваннями даного дослідження виявлена нагальна 

необхідність реалізації існуючих наукових рекомендацій у сфері 

впровадження та функціонування IMEI-контролю в Україні, що 

в істотній мірі сприятиме суттєвій оптимізації правоохоронній 

діяльності в масштабах всієї держави. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ  
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ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
 

С.В. Суслова 
(Кемеровский институт (филиал) Российского государственного 

торгово-экономического университета) 
 

На сегодняшний день нельзя отрицать тот факт, что инс-
титут правоохранительной системы как элемент государст-
венной власти – в кризисе. Большинство россиян, сегодня не 
верит, что милиция их защитит. 

Так на фоне обострения криминальной ситуации в Рос-
сии в период мирового финансового и экономического кризи-
са возрастает атмосфера страха и неуверенности граждан, 
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усиливается их беспокойство, растет отчуждение и недоверие 
к власти, что еще больше усугубляется и криминализацией 
всех ее структур. Бюрократизм, коррупция и другие факты 
нарушений законности государственными служащими деста-
билизируют функционирование органов власти и управле-
ния, создают угрозу безопасности общества и государства. 

Криминализация общества охватила и сферу деятельнос-
ти органов внутренних дел, которые в течение последних лет 
осуществляют свои задачи в исключительно сложной соци-
ально-экономической и политической обстановке. Острый 
недостаток средств, выделяемых на поддержание правопоряд-
ка, увеличение нагрузки на личный состав, возрастание риска 
для жизни и здоровья весьма существенно отражаются на мо-
рально-психологическом состоянии сотрудников. Еще больше 
усугубляет психологический вред всей правоохранительной 
системы продолжающееся обесценивание денежного содер-
жания служащих, принципиальная недостижимость полного 
соответствия уровня оплаты труда экономическому эквива-
ленту цены их полномочий. В условиях неадекватного уровня 
материального обеспечения и ухудшения социальной и пра-
вовой защиты сотрудников происходит подрыв их профес-
сионального рвения, отток квалифицированных кадров, воз-
растает число фактов нарушения законности и совершения 
преступлений. 

Если верить официальной статистике российского МВД, 
за восемь месяцев 2010 года из зарегистрированных 1805,1 тыс. 
преступлений не раскрыто 759,65 тысяч, что составляет 42% от 
общего числа зарегистрированных преступлений по России. 

В это число входят и преступления совершенные сотруд-
никами милиции, так например дело, возбужденное в сентяб-
ре 2010 года в отношении сотрудника департамента экономи-
ческой безопасности самого МВД. Как установило следствие, 
подполковник милиции через посредника вымогал взятку в 
размере 100 тысяч долларов за прекращение проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности компании.  
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Наиболее громким за последний период является прес-
тупление совершенное сотрудником милиции – дело майо-
ра Д. Евсюкова. 

Майор милиции Денис Евсюков расстрелял в ночь с 27 на 
28 апреля девять человек на юге столицы. Это преступление 
стало самым резонансным за последнее время, но далеко не 
единственным происшествием с участием российских мили-
ционеров. Бойня, устроенная милиционером в одном из мос-
ковских супермаркетов, стала причиной отставок руководите-
ля столичной милиции и заставила руководство МВД говорить 
о необходимости серьезных изменений в подборе кадров для 
правоохранительных органов. 

Рассматриваемый процесс криминализации части сотруд-
ников милиции сопровождается увеличением удельного веса 
не только должностных, но и тяжких общеуголовных преступ-
лений. 

На сегодняшний день в сети Интернет можно найти мно-
жество форумов, на которых люди делятся проблемами и рас-
сказывают ситуации, когда были совершены противоправные 
действия со стороны сотрудников милиции. Вот ряд таких 
случаев: 

- На Урале арестован милиционер, обезглавивший юношу 
из-за 60 рублей 

- В Хабаровске избивший задержанного милиционер по-
лучил 5 лет колонии 

- Пьяный милиционер на "Приоре" устроил гонку с гаиш-
никами по ночной Москве 

- В Самарской области милиционер расстрелял на Перво-
май жену и покончил с собой 

- В Забайкалье милиционер, избивший дубинкой школь-
ника, получил 3 года колонии 

- Нижегородские милиционеры пытали мужчину и стара-
лись утопить его в Волге, "потому что лысый" 

- Милиционер – водитель BMW X5, из-за которого в ДТП 
погибли 3 человека, повышен в должности 
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- Вынесен вердикт по делу банды милиционера, расстре-
лявшей сотрудника ДПС в центре Москвы 

- В Москве милиционер, подозреваемый в кражах, открыл 
стрельбу по коллегам 

- В следствии по делу Чичваркина участвует милиционер, 
ранее осужденный за махинации с товаром "Евросети" 

- "Москвич" с милиционером-стажером за рулем сбил на 
остановке 11 человек 

 -Пьяный милиционер, мчавшийся на Mercedes, снес двух 
маленьких детей. 10-летняя девочка погибла на месте 

- На Урале отменен чрезмерно мягкий приговор мили-
ционеру, сбившему насмерть первоклассника 

- В Приморье задержан милиционер, подозреваемый в изна-
силовании 13-летней падчерицы 

- Гаишник насмерть сбил пенсионерку: в ГИБДД уверяют, 
что 80-летняя старушка выбежала на дорогу 

 -В Ярославле милиционер устроил бойню из-за бывшей 
девушки: есть погибший и раненый 

- В Свердловской области приговорен к 4 годам бывший 
инспектор ГИБДД, сбивший насмерть ребенка 

- В Иркутске милиционер вышел на пенсию и стал торго-
вать героином 

- В Москве задержан брат и экс-коллега главного инспек-
тора МВД, подозреваемый в изнасиловании детей 

- В Подмосковье сержант милиции угнал пассажирский 
автобус 

- Уральские гаишники опозорились, поголовно провалив 
экзамен по ПДД 

- "Донецкий маньяк", делавший школьницам инъекции 
перед изнасилованием, оказался милиционером 

 -В Петербурге арестован следователь, изнасиловавший 
девушку после новогоднего корпоратива 

 -В Архангельске сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном 
переходе двух девочек 
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- Оренбургский милиционер, превысив скорость, сбил на 

перекрестке двух школьниц 

- Подмосковного журналиста Бекетова избил до полу-

смерти бывший сотрудник милиции 

- В Москве отыскали омоновца, пытавшегося в День на-

родного единства сломать флаг России 

- Пьяный полковник милиции в Татарстане едва не устроил 

расстрел рабочих на местном предприятии 

- Мошенник в милицейских погонах оставил пенсионерку 

из Екатеринбурга без жилья 

- В Забайкалье милиционер застрелил мужчину из рев-

ности 

- В Тюменской области осужден экс-милиционер, забив-

ший жену до смерти 

- В Москве майор милиции ради забавы расстрелял про-

хожих: 1 человек в реанимации 

- В Зауралье осужден милиционер, избивший священника 

и сотрудника прокуратуры 

Все эти примеры лишь малая капля тех преступлений, кото-

рые совершают сотрудники милиции не только по отношению к 

гражданам России, но и по отношению к свои сослуживцам.  

На сегодняшний день в России не ведется четкой стати-

стики о числе преступлений совершаемых сотрудниками МВД, 

но их число не меньше чем преступления совершающие ре-

цидивистами.  

Говоря о преступлениях совершаемых милиционерами, 

мы в первую очередь видим не столько простых граждан на-

шей страны, сколько людей обладающих властью, деятель-

ность которых должна быть направлена на защиту граждан от 

посягательств со стороны правонарушителей. Именно безна-

казанность милиции, переход их за грани служебных норм и 

ставит на сегодняшний день актуальность проблемы борьбы и 

разработки мер пресечения противоправных действий со-

трудниками милиции. 
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На сегодняшний день появились опасные тенденции учас-
тия сотрудников милиции в деятельности преступных груп-
пировок, а нередко и руководства ими. 

Так, например, по сведениям информационного агентства 
"Росбалта" 24 февраля 2010 года следственными органами 
СКП РФ по Московской области возбуждено уголовное дело в 
отношении трех сотрудников 21 отдела МУРа. Они подозре-
ваются в похищении двух человек. 

Как сообщили "Росбалта" в СКП РФ 20 февраля сотрудни-
ки МУРа совместно с неустановленными лицами похитили 
предпринимателя из Республики Беларусь и его сына, нахо-
дившихся в ресторане "Макдональдс" в городе Троицке Мос-
ковской области и вывезли их в Подольский район, где выдви-
нули требование родственникам похищенных заплатить за 
освобождение 6 миллионов рублей. В процессе переговоров 
сумма была снижена до 2 миллионов рублей. Однако довести 
свой преступный умысел указанные лица до конца не смогли 
по независящим от них обстоятельствам. Поскольку при полу-
чении 1 миллиона 400 тысяч рублей похитители были задержа-
ны сотрудниками УСБ ГУВД по Москве и Московской области у 
гипермаркета "Ашан" в Ленинском районе Подмосковья. 

Сотрудники МУРа арестованы. Уголовное дело возбужде-
но по п.п. "а", "ж" ч.2 ст. 126, п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ (похище-
ние человека и вымогательство). 

21 отдел МУРа занимается борьбой с незаконным оборотом 
наркотиков. По данным "Росбалта" задержанные оперативники 
работали в управление уголовного розыска более пяти лет. 

Или еще два примера: 
1. По данным ИА "Live News" в феврале 2010 года в Моск-

ве был задержан за вымогательство денег у содержателя при-
тона проституток сын генерала МВД 29-летний Николай Де-
мин. Причем отец подозреваемого – генерал-майор Игорь 
Демин – сам борец с проституцией, торговлей людьми и дру-
гими преступлениями по линии Департамента уголовного 
розыска МВД России. 
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2.  Сотруднику подмосковной милиции предъявлены обви-
нения в превышении должностных полномочий и в служеб-
ном подлоге. Инспектору отделения по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского рынка и исполнения адми-
нистративного законодательства по Истринскому муниципаль-
ному району предъявлено обвинение в превышении должност-
ных полномочий и в служебном подлоге. По данным следст-
вия в октябре 2009 года при проверке фирмы, расположенной 
в поселке Павловская слобода, инспектор стал обыскивать по-
мещение офиса без участия понятых и не составил соответст-
вующих документов, – сообщили Life News в пресс-службе 
СКП РФ. Обнаружив в столе 172 тыс. 500 руб. и 100 долларов 
США подозреваемый забрал их, а когда сотрудник фирмы по-
пытался пресечь незаконные действия милиционера, то услы-
шал в свой адрес угрозы применения насилия. 

Затем 30-летний майор милиции составил протокол изъя-
тия вещей и денежных средств, в котором указал искаженные 
данные, а именно, что сумма обнаруженных денег составляет 
82 тыс. 150 руб., и заставил потерпевшего его подписать. Это 
он сделал, чтобы придать видимость законности своим дейст-
виям. 

После возбуждения уголовного дела милиционер продол-
жал угрожать потерпевшему. Он требовал, чтобы коммерсант 
подтвердил правильность данных, внесенных в протокол. 

Еще одним фактором, усугубляющим проблему противо-
правных действий сотрудников милиции является чрезмерное 
употребление алкогольных напитков. Если, скажем, простой 
гражданин, выпив, сядет за руль и его остановит ГИБДД, то 
его лишат прав. Но если это будет сотрудник МВД, то, скорее 
всего его отпустят, как "своего". А следствие этого возрастаю-
щее число погибших пешеходов по вине пьяных водителей.  

Так, примером служит факт возбуждения уголовного дела 
в Челябинске. В отношении дознавателя полка ДПС УГИБДД 
УВД по Челябинску Сергея Крюкова, сбившего 6 февраля двух 
пешеходов, в четверг возбуждено уголовное дело. Милицио-
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нер находился в состоянии алкогольного опьянения: это под-
тверждено соответствующим актом медицинского освидетель-
ствования. 

Инцидент произошел на перекрестке улицы Молодовар-

дейцев и Комсомольского проспекта в Челябинске. Около по-

лудня Крюков на BMW Х-5 врезался в толпу пешеходов, пере-

ходивших проезжую часть по пешеходному переходу на зеле-

ный сигнал светофора. Под колеса внедорожника попали че-

тыре человека.  

Как рассказали GZT.RU в областной прокуратуре, двое из 

них, 72-летний Ачкасов и 52-летний Липовец были доставле-

ны в городскую клиническую больницу № 3. У обоих тяжкие 

телесные повреждения: у первого — перелом бедра, у второго — 

черепно-мозговая травма и перелом ноги.  

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, 

увезли Крюкова на медосвидетельствование, которое показало, 

что милиционер находится в состоянии алкогольного опья-

нения.  

Сначала в ГИБДД Челябинска отрицали, что за рулем на-

ходился их сотрудник. Однако позже материалы дела посту-

пили в облпрокуратуру, которая обнародовала должность и 

фамилию милиционера.  

Как выяснилось, 36-летний дознаватель работает в авто-

инспекции уже более 10 лет. Любопытно, что столько же со-

ставляет и его водительский стаж. За все время он однажды 

привлекался к административной ответственности за превы-

шение скорости.  

8 февраля 2010 года, спустя два дня после аварии, Крюков 

написал заявление по собственному желанию и был уволен из 

органов.  

 В тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 

ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения, со-

вершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, пов-

лекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
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вью человека"). Крюкову грозит до 3 лет заключения с лише-

нием права управлять автомобилем до 3 лет. 

Все эти примеры по-своему являются показателями уров-
ня коррумпированности среди сотрудников милиции.  

Конечно, можно говорить, что удельный вес "милицейской" 
преступности в общей массе преступлений незначителен. Од-
нако сам факт ее существования и неблагоприятные тенденции 
вызывают серьезную тревогу. Преступления, совершаемые сот-
рудниками милиции, имеют повышенную общественную опас-
ность, подрывают саму основу существования правоохрани-
тельных органов, снижают авторитет органов внутренних дел и 
формируют негативное отношение населения к ним, способст-
вуют развитию правового нигилизма в стране. 

Сегодня в обществе активно обсуждается вопрос о приня-
тии нового закона "О полиции", мотивация данного закона 
очень проста: необходимо четко прописать права и обязаннос-
ти сотрудников МВД. Кроме того, именно переименование 
закона даст возможность в сознании людей сформировать но-
вый облик милиции или точнее полиции, позволит отчистить 
силовые структуры от придирчивых обвинений и высказыва-
ний в сторону сотрудников милиции. 

Но, на мой взгляд, не зависимо от того как назвать суть не 
изменится, будет это милиция или полиция, будет это любое 
другое название, но сотрудники останутся теми же, а, следова-
тельно, и проблемы останутся.  

Процесс предупреждения преступлений, совершаемых сот-
рудниками милиции, осложняется не только отсутствием дос-
товерной и полной информации о данной разновидности 
преступлений, но и недостаточной разработанностью и эф-
фективностью методов борьбы с ними. Более того, активное 
противодействие мерам борьбы с преступными проявлениями 
рассматриваемых субъектов оказывают сами преступники. 
Обладая знаниями уголовного, уголовно-процессуального за-
конов, тонкостей оперативно-розыскной деятельности, кри-
миналистическими познаниями они искусно скрывают следы 
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совершаемых преступлений, используют различные методы 
шантажа, угроз, физического и психического давления с це-
лью избежание ответственности. Неочевидность и трудноус-
танавливаемость противоправных действий сотрудников обус-
лавливается и круговой порукой, использованием различных 
форм покровительства. 

Таким образом, необходимо не просто менять законода-
тельную базу, но и всю структуру системы МВД, необходимо 
четко выработать механизм, позволяющий строже наказывать 
за преступления "в форме", кроме того, за покровительство 
таких преступлений. 

 
 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ДОРОГЕ – ПРОТИВОПРАВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ГИБДД 

 
А.М. Мамонтов 

(Кемеровский Институт (филиал) Российского государст-
венного торгово-экономического университета) 

 
Современные проблемы общества очень многогранны и 

разносторонни. Нельзя сказать, та или иная область сегодня 
является идеальной и не содержит ни каких проблемных или 
негативных черт. Если провести исследования или просто 
опрос среди городского населения, то каждый второй человек 
назовет минимум 3 основных негативных фактора, с которым 
сталкивается человек практически каждый день. К таким фак-
торам можно отнести сферу услуг (торговля и сфера обслужи-
вания), сфера здравоохранения и работу органов внутренних 
дел (милицию, патрульные службы, ГИБДД и т.д.) 

Согласно Конституции РФ – Россия провозглашается де-
мократической страной, где соблюдаются права и свободы 
граждан, провозглашено равенство всех перед законом. Так 
согласно статье 18 Конституции РФ "Права и свободы челове-
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ка и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием". 
Тем самым запрещение человеку иметь транспортное средство 
такого вида, как ему хочется – это нарушение свобод человека, 
провозглашающее Конституцией, конечно в этом случае не 
должно быть перебора со стороны граждан, мера должна быть 
во всем.  

Если продолжить вопрос о равноправии, то уведем, что в 
статье 19 Конституции РФ, четко прописано "Все равны перед 
законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности". Из всего этого самое главное – независимо от имущест-
венного и должностного положения. В реальности, конечно, 
это не так, значит, государство само себе противоречит, говоря 
о том, что в демократическом государстве все равны, но пос-
мотрите на дороге количество машин, которые имеют специ-
альные номера, опознавательные символы, или просто те за 
рулем, которых сидит водитель с удостоверением красного 
цвета (МВД, ФСБ, ГИБДД, прокуратуры и т.д.).  

Кроме Конституции права граждан на собственность за-
креплены и в Гражданском кодексе РФ, а именно статья 209 
"Содержание права собственности" 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользова-
ния и распоряжения своим имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие закону и иным правовым актам и не на-
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рушающие права и охраняемые законом интересы других 
лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, рас-
поряжаться им иным образом. 

Из вышеизложенного следует, что при покупке транс-
портного средства, гражданин становится собственником и в 
праве самостоятельно определять, что с ним делать, но опять 
же повторюсь все свои действия человек должен соизмерять с 
учетом окружающего мира, т.е., его действия не должны ме-
шать гражданам живущих вокруг. 

Каждый человек от рождения до своей смерти имеет пра-
ва, которыми наделяет его как сама природа, так и то общест-
во, в котором он живет. Но наряду с правами человеку даются 
и обязанности, которые он в свою очередь должен соблюдать 
наравне со всеми.  

В силу выбранной тематики рассмотрим работу ГИБДД. В 
настоящее время автомобилисты в России часто сталкиваются 
на дороге с произволом отдельных сотрудников ГИБДД, кото-
рые в большинстве случаев вместо поддержания и контроля 
безопасности дорожного движения собирают деньги. Одним 
словом, сотрудники ГИБДД, остановив автомобиль, пытаются 
найти в действиях водителя какое-либо правонарушение и 
привлечь его к ответственности. Для наглядности рассмотрим 
пример: "Вечером возвращавшийся домой, проезжая пост ГАИ 
на въезде в город, автомобиль был остановлен инспектором, 
владелец автомобиля вышел, предварительно выключив дви-
гатель автомобиля, представил документ для осмотра, стал 
ждать от инспектора его действий. Инспектор спрашивает – 
Почему у вас затонированы задние стекла автомобиля? Ответ – 
Они так были при покупке транспорта, и при прохождении 
процедуры постановке на учет не было замечаний. Происхо-
дит заминка, инспектор обходит автомобиль и спрашивает: – 
А почему у вас не горит свет над номером? – Ответ – Так у ма-
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шины выключен двигатель! Включив мотор, водитель показал, 
что свет имеется. Инспектор обходит автомобиль еще раз, и 
задает еще вопрос – А почему у вас нет задних брызговиков на 
машине? Ответ. – При покупке их не было, технический 
осмотр пройден, может они и не предусмотрены заводом 
изготовителем! После это на лице инспектора отражается лег-
кое разочарование, он вздыхает и говорит "Ну ладно, можете 
быть свободным". Такого рода инциденты на дорогах не ред-
кость, и, как правило, инспекторы находят нарушения, но того 
рода поведение больше похоже, на попытки со стороны инс-
пектора найти причины для того, чтоб выписать штраф, но со 
стороны выглядит очень нелепо, ведь если нет нарушения во-
первых, зачем останавливать, во-вторых, зачем искать. 

Но мы опять говорим – "мы законопослушные граждане 
мы обязаны соблюдать предписанные правила".  

Какими правами и обязанностями обладает водитель? Не 
будет секретом, наверное, для любого водителя, что первой и 
самой главной обязанностью является знать и соблюдать Пра-
вила дорожного движения — это первое, чему учат нас в ав-
тошколе. Также любой водитель должен иметь при себе все 
документы, предусмотренные ПДД, и передавать их для про-
верки инспектору ДПС ГИБДД по первому требованию. Кста-
ти, чтобы передать инспектору документы, необходимо оста-
новиться, подчинившись при этом его законному требованию 
об остановке. 

По требованию сотрудника ДПС водитель обязан прохо-
дить медицинское освидетельствование на состояние опьяне-
ния, а также предоставлять свой автомобиль для исполнения 
служебного долга представителям силовых структур (мили-
ции, ФСБ, и др.), т.е. если вас остановил сотрудник силовых 
структур, предоставив вам удостоверения, вы должны отдать 
ему автомобиль для исполнения служебного долга. Наверное, 
такая ситуация красиво выглядит, но только в кино. В жизни в 
мире, где фальшь и обман на каждом углу очень трудно уви-
деть, где настоящий сотрудник МВД или других силовых 
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структур, а где мошенник, судя по тому, сколько информации 
по телевидению о поддельных сотрудниках МВД, ФСБ и 
ГИБДД, которые орудуют на улицах, не удивительно, что ве-
рить народ просто боится. Так же кому хочется отдать автомо-
биль, а потом получить его не известно в каком стоянии. 

Наверное, большая часть водителей все эти права и обя-
занности знают, остается лишь та часть, которые права просто 
покупают, избегаю процесса обучения и сдачи экзаменов. Од-
нако кроме этого, каждый водитель обладает многими права-
ми (не путать с водительским удостоверением), о которых, к 
сожалению, большинство из нас забывает или просто даже не 
подозревает. 

Давайте посмотрим, какими же правами мы как водители 
обладаем. Итак, если вас остановил работник ДПС, вы имеете 
право не выходить из машины и оставаться за рулем (за 
исключением случаев, перечисленных в предыдущем разде-
ле). Об этом забывают многие водители, и услужливо выска-
кивают из машины, едва успев остановиться. Кстати, во мно-
гих странах водителю законодательно запрещено покидать 
автомобиль после остановки его инспектором или дорожным 
полицейским (в разных странах должность может называться 
по-разному, но сути дела это не меняет). При нарушении это-
го требования против водителя может быть применено даже 
огнестрельное оружие (наиболее характерный пример — 
США). 

Так что если вас остановили — можете спокойно оставать-
ся на месте: инспектор сам подойдет к вам.  

Как отмечалось выше, после остановки транспортного 
средства инспектор обязан представиться, сообщив свое ФИО, 
должность и воинское звание. Если он по каким-то причинам 
не представился (и нарушил тем самым пункт 18.2 Наставле-
ния по работе ДПС ГИБДД МВД РФ) — водитель вправе по-
требовать этого. Также водитель имеет право потребовать от 
инспектора показать свое служебное удостоверение, и имеете 
полное право переписать все данные этого удостоверения (но 
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в этом случае необходимо помнить, что служебное удостове-
рение не передается в чужие руки). 

Остановка автомобиля по требованию должностного лица 
ГИБДД – это правовой акт, с которого обычно начинается 
диалог между инспектором и водителя, который может иметь 
серьѐзные последствия как для одной стороны, так и для дру-
гой. 

Остановка автомобиля и еѐ причины регламентируются 
нормативными документами МВД: приказом МВД РФ № 329 
от 01.06.98 г. и Наставлением по работе ДПС ГИБДД МВД, 
утверждѐнным приказом МВД РФ № 297 от 20.04.99 г.. Осно-
вания для остановки транспортного средства прописаны в 
п.13.7 Наставления ДПС и п.2 приказа № 329.  

Запрещается останавливать автомобиль без необходимос-
ти (п.13.7 Наставления ДПС). Хотя любую проверку можно 
мотивировать поиском угнанной машины или проведением 
спецоперации по розыску опасных преступников и т.д. Но в 
любом случае при обращении к Вам сотрудник ДПС должен 
назвать внятно свою должность, звание, фамилию и сообщить 
о причине остановки Вашего ТС (п.18.2 Наставления ДПС). 
Если инспектор ДПС не представился по форме и не объяс-
нил, почему остановил Ваш автомобиль, то его действия могут 
быть расценены как нарушение служебной дисциплины (п.2 
приказа № 329). Законность таких действий можно оспорить в 
суде. 

Как всегда после представления инспектор говорит води-
телю "Предъявите документы!" Проверку документов, соглас-
но п.13.7 Наставления ДПС, разрешено производить на ста-
ционарных постах ( в случае если Вас остановили вне поста 
ДПС, то проверка документов должна осуществляться в безо-
пасном для водителя месте, но не как не у кромки дороги – как 
это бывает). Автомобиль с окраской и надписью ДПС ГИБДД 
на обочине дороги не является ни стационарным постом, ни 
контрольным постом милиции, ни контрольно-пропускным 
пунктом. Таким образом, наиболее распространѐнная ситуа-
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ция, когда автомобиль останавливается просто на обочине до-
роги для проверки документов является нарушением законо-
дательства со стороны работников Госавтоинспекции, которое 
объясняется просто "В связи с ухудшающейся аварийной си-
туацией, ГИБДД было принято решение о организации на 
дорогах дополнительных постов ГИБДД)" 

Как правило, при остановке автомобиля инспектор произ-
носит стандартную фразу: "Сержант ДПС областного ГАИ 
такой-то, предъявите документы". В таком случае мы уже ви-
дим, что инспектор нарушил законность, т.е. им не разъяснена 
причина остановки автомобиля. В таком случае можно сразу 
попросить, инспектора разъяснить причину остановки авто-
мобиля, на основании п.18.2 Наставления ДПС. 

В случае если вы уверены что с вашей стороны нет ни ка-
ких нарушений, необходимо помнить, что инспектор будет 
пытаться оправдать причину остановки автомобиля. Инспек-
тор в такой ситуации начинает предъявлять Вам обвинение в 
совершении административного правонарушения. Самым 
распространенными в такой ситуации являются претензии по 
ремням безопасности. Но даже если Вы ехали с не пристѐгну-
тыми ремнями, такое развитие событий говорит о том, что ин-
спектор в момент остановки этого не видел. А значит, остано-
вив Вас, он совершил правонарушение в виде самоуправства, 
ответственность за которое предусмотрена ст.19.1 КоАП РФ. 
То есть доказательства Вашей вины были получены инспекто-
ром с нарушениями закона, а их использование недопустимо в 
соответствии с ч.3 ст.26.2 КоАП РФ. 

В такой ситуации при общении с инспектором ДПС Вы 
можете заявить, что во время движения Вы были пристѐгнуты 
ремнями и требований ПДД не нарушали. К тому же останов-
ку ТС инспектор объяснил проверкой документов, а не при-
стѐгнутыми ремнями. Вы также можете указать на незакон-
ность остановки такой фразой: "Проверку документов, соглас-
но п.13.7 Наставления ДПС, можно проводить только на ста-
ционарном посту. Обочина дороги таким постом не является. 
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Объясните, на каком основании Вы допускаете нарушение 
закона и моих прав, приказом МВД № 329 это квалифициру-
ется, как нарушение Вами служебной дисциплины". Далее ин-
спектор ДПС либо пожелает Вам счастливого пути, либо по-
пытается перейти в наступление, чтобы оправдать свои дейст-
вия. 

Ряд инспекторов будет пытаются выйти из ситуации, заяв-
ляя, что они якобы называли причину остановки. В таких слу-
чаях оптимальный вариант прибегнуть к современным сред-
ствам техники, весь диалог с инспектором записывать на дик-
тофон или на мобильный телефон, оборудованный функцией 
записи голоса. Наличие такой записи при обжаловании дейст-
вий гаишника позволит точно установить, что инспектор ДПС 
нарушил Ваши права. 

Но, как правило, результат встречи с инспектором ГИБДД 
зависит от поведения самого водителя – его умения выдержать 
нейтральный тон разговора. И чтобы избежать конфликта, 
необязательно быть тонким психологом – достаточно пом-
нить, что инспектор тоже человек. Спокойствие водителя, осо-
бенно если оно подкреплено определѐнной эрудицией, может 
стать хорошим способом самозащиты. 

Одним из самых частых нарушений со стороны водите-
лей, считается превышение скорости и пересечение сплошной 
линии, но всегда ли это нарушение. Наверное, каждый води-
тель видел на дороге когда сплошная линия буквально, на 25-
30 метров переходит в прерывистую, а потом опять в сплош-
ную. В этот промежуток и можно попасть для совершения ма-
невра, но если впереди стоит машина ГИБДД (в случае если 
это трасса), как доказать если вас остановили за пересечения 
сплошной линии, что вы пересекли ее в промежутке преры-
вистой. 

 Представим себе, что мы за рулем. Двигаемся на автомо-

биле ночью по дороге в направлении (к примеру) Кемерово – 

Новосибирск, проезжая перекресток, мы наблюдаем автомо-

биль ГИБДД, который начинает движение в попутном с нами на-
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правлении. Впереди двигается грузовик, скоростью 40-50 км/час, 

разметка на дороге – двойная сплошная – т.е. обгон запрещѐн. 

Автомобиль ГИБДД двигается следом за нашим автомобилем. 

Через 20-25 метров двойная сплошная переходит одну преры-

вистую, включив поворот, начинаю маневр по обгону грузо-

вика и устанавливаю автомобиль в свой ряд (при этом движе-

ние двухполосное, т.е., с моей стороны не было выезда на 

встречную полосу движения). После того как автомобиль вер-

нулся на свою полосу, следует знак обгон запрещѐн и сплош-

ная полоса, но автомобиль уже находиться на своей полосе. 

Через 30 метров – дублирующий знак, т.к. был свороток с до-

роги. Двигаемся дальше проезжаем 4-4.5 км сзади авто ГИБДД 

включает маячки, требующий остановки. Водитель, конечно, 

останавливается, сотрудник проверяет документы, багажник, 

а затем говорит, что я якобы совершил обгон между двух За-

прещающих знаков. На протест и объяснения водителя он 

предложит разобраться на месте. Если водитель откажется, у 

него будут забраны документы и ему предложат проследовать 

на пост ГИБДД. Если все таки водитель согласиться проехать 

на пост, то там его будет уже ждать, хорошо подготовленная 

для беседы команда, где мне начнут объяснять, что я не прав, 

что в темноте я просто не заметил, как нарушил правило и т.д. 

такой исход будет мало вероятным, так как большая часть во-

дителей предпочтет рассчитаться на месте и поехать дальше. 

В такой ситуации можно сказать одно "инспектора вышли 

на вольный промысел" Как правило, инспекторы пользуются 

безграмотностью автовладельцев. Незнанием законов и не-

умением себя защитить.  

Но кроме этого у нас в России есть еще одна проблема – 

это статус на дороге.  

 Всегда слушая выступления вышестоящих начальников 

ГИБДД, МВД и других силовых структур и их негодование "- 

как можно. Мы работаем на благо наших граждан, а они пы-

таются нас очернить и наговаривают на нас". Неверное, чтоб 
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поменялось мнение о работниках силовых структур необхо-

димо им самим изменить свое отношение к простым гражда-

нам. У нас в России имеет место и широко используется пра-

вило родства "если у тебя родственник большой начальник – о 

тебе можно все". Сколько примеров, когда инспекторы 

ГИБДД, задерживая пьяных или просто нарушителей правил 

дорожного движения, отпускают их, потому что у них есть 

"крыша" из вышестоящих органов. Но это наверно не самое 

главное, самое страшное, что сами инспекторы ГИБДД, не 

смотрят на себя, то есть их собственное поведение просто ос-

тавляет желать лучшего. Так, например, выписывая штраф за 

тонированные стекла у машин или как это звучит на юриди-

ческом языке на основании Кодекса об Административном 

правонарушении статья: 12.5 ч.1 "Управление ТС при наличии 

неисправностей или условий, при которых в соответствии с 

Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и 

обязанностями должностных лиц по обеспечению безопаснос-

ти дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за ис-

ключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 

настоящей статьи" мера наказания: предупреждение или 

штраф – 100 руб., но на практике предупреждений не бывает – 

всегда штраф.  

А давайте, обратим свое внимание на транспортные сред-
ства самих инспекторов ГИБДД и их начальников, в лучшем 
случае это автомобили, имеющие тонировку на заднем и бо-
ковых стеклах, как правило, это тонировка полная, т.е. "5-ка" – 
как говорят водители. Кроме того, часто сами инспекторы или 
работники ГИБДД ездят на транспортных средствах без тех-
нического осмотра, без номеров и т.д., за эти и многие другие 
нарушения простые водители не только могут получить 
штрафы, но и лишиться их, инспекторы ГИБДД остаются без 
наказанными. Справедливость на дороге отсутствует сегодня 
полностью, что в таком случае делать людям, на кого ровнять-
ся и с кого брать пример. Есть в правилах дорожного движе-
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ния один из пунктов за нарушение которого просто лишают 
прав – это пересечение двойной сплошной линии. Но очень 
часто на дорогах наблюдается картина как патрульные маши-
ны не только позволяют себе пересекать сплошную линию с 
превышением скорости, но и выходить на встречную полосу, 
что само по себе является нарушением, а со стороны тех, кто 
должен соблюдать и охранять законность на дороге, показы-
вают, что им позволено практически все.  

Возвращаясь к вопросу взыскания штрафов, то сегодня го-

ворить о том, что система взяточничества просто с принятием 

правил оплаты штрафных санкция через банк исчезла – нель-

зя. Штраф – это нарушение водителем правил и норм, уста-

новленных законом. в Кодексе об административных право-

нарушениях прописано, что ряд штрафов предполагает изъя-

тие прав или снятие номеров, но водители, нарушавшие закон 

предпочитают откупиться, так, например, в Кемеровской об-

ласти установлены негласные расценки – ст. 12.8 ч.1 "Управле-

ние транспортным средством водителем, находящимся в со-

стоянии опьянения" за данное нарушение водитель может от-

купиться, имея при себе сумму из расчета от 10 до 15 тысяч 

рублей, с условием оставления машины в месте остановки инс-

пекторами. Если автомобиль выехал на сторону проезжей час-

ти дороги, предназначенную для встречного движения, в слу-

чаях, если это запрещено Правилами дорожного движения, 

т.е. Вы пересекли двойную сплошную линию вам грозит ли-

шение права управления на 4-6 месяцев, – а за 5 тыс. рублей, 

при расчете на месте Вас отпустят, но выпишут (официально) 

незначительный штраф в размере 100 -200 рублей, за любое 

другое правонарушение. 

Но распространяются ли все эти правила, скажем, для лиц 

принадлежащих к силовым структурам МВД, ФСБ, ГИБДД и 

Прокуратуры? Ответ однозначный – "НЕТ". Но что есть, у этих 

работников, чего нет у нас, простых граждан России? Ответ 

очень прост – "нет заветных красных корочек". 
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На дорогах можно наблюдать картину, когда патруль 

останавливает автомобиль, ну скажем за превышение скоро-

сти, а ему через окно просовывают корочки, после чего инс-

пектор отдает честь и отпускает водителя не выписывая ему 

ни чего. Таких примеров в жизни очень много. Участники до-

рожного движения, не только зачастую наблюдают такие кар-

тины, но и сами становятся свидетелями такого предвзятого 

отношения. Если вы едите в одной машине с любым сотруд-

никам МВД, прокуратуры, или администрации вы можете 

просто не волноваться за не пристѐгнутый ремень, за тониро-

ванные стекла автомобиля, за отсутствие у машины паспорта 

технического осмотра и т.д. Примеров в жизни очень много и 

практический каждый водитель может его рассказать. Нужно 

спросить что это – "Это общество создало – такую градацию?", 

"это система? Или все – таки "это люди?". Это очень сложный 

вопрос, но ответ на него прост. На мой взгляд, сама система 

порождает такое поведение.  

Если рассмотреть систему, как пирамиду, мы увидим, что 

верхушка – это наше правительство, серединой будут – орга-

ны исполнительной власти и местного самоуправления, а 

затем – лишь общество с ее членами. Соответственно общест-

во смотрит в первую очередь, но органы местного управле-

ния (они просто ближе), затем на исполнительные органы 

власти, те же в свою очередь наблюдаю, и берут пример с 

вышестоящих органов управления. Это как у детей – "А по-

чему ему можно – а мне нельзя?", так и во взрослой жизни, 

почему чиновникам можно, нарушать правила дорожного 

движения, а простым инспекторам ГИБДД – нет. Почему на-

чальство может пользоваться служебным положением, для 

решения своих и зачастую чужих проблем и вопросов, а прос-

тым инспекторам – нет. Психология человека, всегда сраба-

тывает однозначно – "Если можно ему – то можно и мне". В 

какой то степени это имеет место быть, и соответственно, ко-

гда говорят о коррупции в силовых структурах, надо посмот-
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реть, на самый верх, коррупция там уже давно ушла за пре-

делы разумного.  

Программы правительства России всегда направлены на 
искоренения коррупции среди средних и низших эшелонов 
власти, оставляя верхушку на месте, – это в корне не правиль-
но, ведь мы всегда берем пример со старших (по возрасту, зва-
нию, должности), пример должен быть положительным, а не 
носить негативного оттенка. Если взятки берет начальник, то 
и подчиненный имея наименьший достаток (уровень зара-
ботной платы) будет брать. Дороги на сегодняшний день ос-
таются наиболее коррупционными, именно на дороге можно 
увидеть наглое и зачастую беспардонное поведение инспекто-
ров ГИБДД, позволяющих не только брать взятки за реально 
совершенные правонарушения, но и вымогать, за то, что не 
совершенно. 

У ГИБДД есть еще один каверзный момент, например, 
установить знаки, запрещающие или ограничивающие дви-
жение в выходные или праздничные дни, а потом в поне-
дельник, когда водители по привычке, не обращая особого 
внимания на высоко – висящие или вообще находящееся вне 
поля зрения (в случае, когда устанавливаются за углом) зна-
ки, водители едут привычным маршрутом, инспекторы 
ГИБДД только и успевают выписывать штрафы. С такими 
вещами нужно бороться не меньше, чем со взятками – в част-
ности, изменениями ПДД и серьезным отбором людей, же-
лающих работать в ГИБДД.  

Борьба с коррупцией на сегодняшний день стало самым 
важным направлением в деятельности государства, но это 
борьба носит скорее точечный удар нежели, какой, то конк-
ретный, целенаправленный и слаженный механизм борьбы с 
данным явлением. В заключение хочется сказать "Мы живем в 
том обществе и государстве, которое создали сами", хотим, из-
менить его к лучшему, надо измениться самим и изменить 
близких, а потом как по цепной реакции, изменения дойдут 
до многих, а в идеале до всех. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ СИТУАЦИЯМ 
 

Ю.В. Драчева 
К.А. Краснова 

(Федеральное государственное учреждение  
"Всероссийский научно-исследовательский институт  

МВД Российской Федерации") 
 

Сотрудникам правоохранительных органов чаще, чем 
другим, приходится решать задачи в экстремальных условиях, 
требующих от них максимального физического и психическо-
го напряжения. Все они, так или иначе, неся повышенную ме-
ру моральной ответственности, нуждаются в психологической 
устойчивости, самообладании, уверенности в себе. Они долж-
ны быть способны быстро мобилизоваться, эффективно дово-
дить свои действия до необходимого результата и уметь вос-
станавливать затраченные силы. Неизмеримо повышается 
роль духовных, нравственных и психологических элементов 
подготовки сотрудников органов внутренних дел к действию 
при чрезвычайных обстоятельствах. 

Вместе с тем, специфика самой правоохранительной дея-
тельности, необходимость выполнения профессиональных 
задач в опасных для жизни и здоровья ситуациях, риск, не-
предсказуемость развития событий, неопределенность инфор-
мации о деятельности криминальных элементов, угрозы со 
стороны преступников и т.д., негативно сказывается на лич-
ности современного правоохранителя, ведет к принятию не-
адекватных ситуациям решений, а также к психологическим 
срывам. В дальнейшем это благоприятствуют развитию про-
фессионального выгорания, приводит к профессиональной 
непригодности сотрудников органов внутренних дел.  

Исходя из этого, возникает потребность повышенного 
внимания к вопросам подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов. 
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Как свидетельствует опыт, чрезвычайные обстоятельства 
выступают серьезнейшим и всесторонним испытанием подго-
товленности и профессионализма сотрудников. Обнаружи-
лось, что подготовленность к деятельности при таких обстоя-
тельствах – особая грань подготовленности, имеющая свое со-
держание. Не все сотрудники, успешно справляющиеся со 
своими задачами в обычных обстоятельствах, проявляют свою 
подготовленность к деятельности в чрезвычайных. Неподго-
товленность выражается в снижении способности к решению 
задач, доходящей до полной неспособности, в резком увели-
чении числа ошибок и промахов, их грубости, опасности и 
тяжести последствий. 

Эти и другие факты, тенденции развития общественных 
процессов в ближайшем будущем побуждают остро ставить 
вопрос о всесторонней и безукоризненной подготовке право-
охранительных органов к деятельности при чрезвычайных 
обстоятельствах и служебно-боевой деятельности не как к че-
му-то исключительному и редкому, а как к норме, характер-
ной черте современной правоохранительной деятельности, о 
приоритетности этого вида подготовки, о тщательной прора-
ботанности всех видов обеспечения этой деятельности и про-
фессиональности всех должностных лиц и сотрудников. 

В связи с этим нужна более тщательная проработка на-
дежных и эффективных мер по специальной подготовке сот-
рудников к деятельности в экстремальных условиях. 

Экстремальность – это объективно-субъективное явление. 
Если для одного человека определенные обстановочные и дея-
тельностные факторы выступают как параэкстремальные, экст-
ремальные или гиперэкстремальные, то для другого, лучше 
или отлично подготовленного, они нормальны. Ошибочно 
считать, что экстремальные факторы действуют всегда отри-
цательно. 

На сотрудника, надлежащим образом подготовленного к 
решению задач в экстремальных условиях, многие факторы 
напряженности способствуют мобилизации сил и возмож-
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ностей, обострению чувства долга, ответственности и реши-
мости, вызывая внутренний подъем, даже азарт, энергичность 
и активность, настойчивость и упорство, деятельностный мак-
симализм (страстное стремление добиться самого высокого и 
безусловного результата), повышенную бдительность, внима-
тельность, наблюдательность, быструю и четкую работу мыс-
ли, готовность к любым неожиданностям и быстрым реак-
циям, смелость, устойчивость к временным неудачам и др. Ка-
чество действий по сравнению с нормой даже повышается, что 
относится и к хорошо подготовленным группам, отрядам, 
экипажам. 

Исследования показывают, что на плохо, или недостаточ-
но подготовленного к решению задач в экстремальных усло-
виях сотрудника они сказываются отрицательно: вызывают 
растерянность, нерешительность, страх, ухудшение психи-
ческих функций (оценки обстановки, сообразительности, на-
блюдательности, работы памяти, скорости реакций), ослабле-
ние самоконтроля и самоуправления, учащение и углубление 
ошибок, снижение точности действий и др.  

Отрицательные явления возникают и в плохо подготов-
ленных группах: нездоровые и пессимистические настроения, 
слухи, недовольство, отрицательные мнения, ослабление дис-
циплины, нарушения уставных и служебных норм поведения, 
склонность к неумеренному употреблению спиртного, конф-
ликты во взаимоотношениях, паника. 

Все это говорит о том, что экстремальная подготовлен-
ность сотрудника, группы – продукт его обученности, воспи-
танности, развитости (в меньшей степени образованности), в 
решающей степени определяет успех их действий в любых, в 
том числе экстремальных (по своим обстановочным и дея-
тельностным признакам) ситуациях и условиях. 

Необходимо организовать психологическое обеспечение 
деятельности сотрудников правоохранительных органов в 
сложных условиях, основной целью которого является под-
держание оптимального уровня профессиональной работо-
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способности и боеспособности сотрудников при решении слу-
жебных задач в сложных условиях, сохранение психического 
здоровья. 

Психологическое обеспечение деятельности в экстремаль-
ных условиях предполагает проведение системы взаимосвя-
занных и непрерывных мероприятий, которые осуществляет 
психологическая служба. Во временном интервале эти меро-
приятия можно разбить на четыре этапа: 
 

1. Подготовительный; 
2. Непосредственная подготовка перед началом действий, 
3. Психологического сопровождения во время действия 

экстремальных факторов, 
4. Психологическая работа после возвращения по месту 

постоянной службы. 
На подготовительном этапе проводят: психологический 

отбор сотрудников; психологическую подготовку; комплекто-
вание подразделений. 

Несмотря на то, что при поступлении на службу в право-
охранительные органы сотрудники проходят психологиче-
ский отбор, перед комплектованием подразделений, которые 
будут направлены в "горячие точки", вновь проводится специ-
альное изучение личности. Это объясняется, во-первых, тем, 
что деятельность в экстремальных условиях предъявляет более 
высокие требования к личности, нежели к службе в целом; во-
вторых, в процессе службы может меняться не только психиче-
ское состояние человека, но и его личностные качества. 

Психологическая (морально-психологическая) подготовка 
направлена на решение следующих задач: 

- формирование и развитие у сотрудников патриотиче-
ских и моральных основ честной и ответственной службы, за-
щиты интересов России в сложных условиях острых социаль-
ных и этнических конфликтов, т. е. идеологическая подготовка; 

- специальная мотивация личного состава на самоотвер-
женные действия при решении ответственных задач, понима-
ние государственной необходимости их решения; 
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- формирование установок на доброжелательное отноше-
ние к населению, уважительное отношение к национальной и 
этнической культуре, развитие умений устанавливать психо-
логический контакт; 

- формирование ценностных ориентации на преимущест-
венно правовой, а не силовой подход к решению служебных 
задач, на использование оружия лишь в правомерных случаях; 

- формирование психологической устойчивости, способ-
ности успешно действовать в условиях эмоционального на-
пряжения, развитие умений владеть собой и не допускать 
срывов в поведении; 

- развитие профессионально-психологических качеств, 
необходимых для успешных действий в напряженной и опас-
ной обстановке: бдительности, мобилизованности, оператив-
ности и точности мышления, интуиции, а также смелости, вы-
носливости, целеустремленности, настойчивости, активности; 

- развитие профессионально-психологических умений и 
навыков: психологического анализа обстановки, психологиче-
ской наблюдательности, умения вести переговоры и оказывать 
психологическое воздействие на правонарушителей. 

Особое внимание психологическая служба должна уде-
лить вопросам комплектования подразделений, направляемых 
для решения задач в сложных условиях. В поле зрения психо-
лога должны быть вопросы психологической совместимости 
сотрудников, их социально-психологический статус, автори-
тет командиров (руководителей). В ходе проведения социаль-
но-психологических тренингов и других форм занятий важно 
уделить внимание вопросам сплочения первичных коллекти-
вов, формирования взаимного доверия, поддержки, взаимо-
выручки, разоблачения ложных слухов. 

Психологическое обеспечение непосредственной подго-
товки перед началом действий осуществляется после получе-
ния задания на действия в экстремальных условиях. Прово-
дится непосредственная подготовка: занятия по боевой и слу-
жебной подготовке; отработка действий (шлифуются до со-
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вершенства, имитируя все возможные виды противодействия); 
инструктажи; беседы; встречи с работниками, имеющими по-
добный опыт. 

Мобилизующее влияние оказывает выполнение подгото-
вительных действий – получение оружия, боеприпасов (воз-
можно появление предстартовой лихорадки или человек "пе-
регорает"), а также проведение предрабочей разминки или 
врабатывание (10-15 минут). Это выполнение энергичных уп-
ражнений (имитация рукопашного боя), идеомоторные упраж-
нения (проигрывание в уме). 

На этапе психологического сопровождения личного сос-
тава в экстремальных условиях решаются следующие задачи: 

проведение контроля за динамикой психических состоя-
ний сотрудников; 

выявление факторов, негативно влияющих на психиче-
ское состояние сотрудников, принятие мер по их устранению 
и профилактике; 

оказание психологической поддержки и проведение пси-
хокоррекционных мероприятий; 

проведение психологической экспертизы и вынесение за-
ключения о целесообразности откомандирования (эвакуации) 
сотрудников с учетом их морально-психологического состоя-
ния; 

анализ взаимоотношений в коллективе, профилактика и 
разрешение конфликтов. 

Психологическая работа после возвращения сотрудников 
к месту постоянной службы предполагает: психологическое 
обследование сотрудников; организацию социально-психоло-
гической поддержки в период адаптации к обычным услови-
ям; проведение психокоррекционных мероприятий. 

В заключении хотелось бы отметить, что разработка и соз-
дание единого психологического комплекса, ориентированно-
го на индивидуально-психологическую и групповую работу с 
личным составом, позволяющего предупреждать, корректиро-
вать, а также снижать негативные последствия воздействия экс-
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тремальных факторов, является ведущим направлением в дея-
тельности психологической службы органов внутренних дел. 
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Однією з ключових проблем сучасної вітчизняної кримі-

нологічної науки визнано проблему отримання науково об-
ґрунтованого уявлення про стан та динаміку злочинності 
України, окремих її видів [9, С. 9, 17], особливо в умовах висо-
кого рівня латентності злочинності, коли через низку причин 
виникають сумніви у достовірності статистичної інформації. 
Тому актуальною постає проблема розширення джерел 
об’єктивної дослідницької інформації про злочинність, з'явля-
ється нагальна потреба в самостійних дослідженнях, присвя-
чених аналізу безпосередньо джерел кримінологічної інфор-
мації на предмет їх достовірності, повноти, доступності. 

Слід зазначити, що в науковій та учбовій літературі з 
кримінології не приділяється увага доступу тих чи інших дже-
рел кримінологічної інформації. А між тим, зрозуміло, що вже 
на етапі вибору теми дослідження вчений повинен мати чітке 
уявлення про їх доступність. 

З огляду на тематику конференції подана стаття присвя-

чена строкам зберігання деяких джерел кримінологічної ін-

формації, що утворюються районними та міськими органами 

внутрішніх справ, управліннями Міністерства внутрішніх 

справ України (далі – МВС України) в областях та АР Крим. Це 
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кримінальні справи, порушені за статями Кримінального ко-

дексу України (далі – КК України), що підслідні органам внут-

рішніх справ згідно з ч.ч. 2, 5, 6 ст. 112, ст. 425 Кримінально-

процесуального кодексу України (далі – КПК України), і було 

закрито на стадії досудового слідства відносно померлого (ст. 6 

ч. 1 п. 8 КПК України), за відсутністю складу злочину (ст. 6 ч. 1 

п. 2 КПК України). Крім того, це такі важливі, на думку вітчиз-

няних та російських вчених, джерела, як матеріали про відмо-

ву у порушенні кримінальної справи [8, С. 107], службові розс-

лідування стосовно працівників органів внутрішніх справ [11, 

С. 5] та справи про адміністративні правопорушення, за якими 

рішення приймаються органами внутрішніх справ відповідно 

до ст. 222 Кодексу України про адміністративні правопору-

шення (далі – КУпАП) [10, С. 126; 12, С. 3].  

У Наказі МВС від 4.06.2002 № 519 "Про затвердження Пе-

реліку документів, що утворюються в процесі діяльності орга-

нів внутрішніх справ, навчальних закладів, підприємств, уста-

нов, організацій системи МВС України, із зазначенням строків 

зберігання документів, та Переліку документів, що утворю-

ються в процесі діяльності внутрішніх військ МВС України із 

зазначенням строків зберігання документів" (далі – Перелік), 

як видно з його назви, визначено строки зберігання всіх зазна-

чених нами джерел кримінологічної інформації. 

Нижче для наглядності ми наводимо відповідну таблицю. 

Всі джерела кримінологічної інформації, що в ній містяться, є 

документами тимчасового зберігання, не належать до Націо-

нального архівного фонду України. 

Виключення становлять матеріали про відмову у пору-

шенні кримінальної справи. Позначка "ЕПК" означає, що до-

кументи можуть мати не тільки практичне значення, але й 

наукову, історико-культурну цінність, тому такі документи 

після проведення експертизи їх цінності Експертно-перевір-

ною комісією МВС можуть бути віднесені до складу Націона-

льного архівного фонду (п.1.11 Переліку). 
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Таблиця  
 

Строки зберігання джерел кримінологічної інформації 

 

№ 
п/п 

Назва джерела Строки зберігання 

 Документи службових розслідувань стосов-
но працівників органів внутрішніх справ, 
по яких прийнято рішення про: 
а) звільнення, позбавлення спеціального 
звання, обмеження в пенсійному 
забезпеченні; 
б) застосування інших, більш м'яких заходів 
стягнення; 
в) припинення розслідування у зв’язку 
з непідтвердженням фактів порушення 
законності. 

 
 
 
25 років 
 
 
5 років 
 
3 роки 
(п. 242 Переліку). 

 Справи про адміністративні 
правопорушення 

3 роки 
(п. 477 Переліку) 

 Матеріали про відмову у порушенні 
кримінальної справи 

5 років ЕПК 
(п. 546 Переліку) 

 
Закриті кримінальні справи, порушені 
за ознаками статей КК України, 
що передбачають покарання: 
а) не більше 2 років позбавлення волі 
або покарання, яке не пов’язане 
з позбавленням волі (злочини невеликої 
тяжкості); 
б) не більше 5 років позбавлення волі 
(злочини середньої тяжкості); 
в) більше 5 років позбавлення волі 
(тяжкі та особливо тяжкі злочини). 

 
 
 
2 роки 
 
 
 
3 роки 
 
5 років 
(п. 542 Переліку) 

  
При знищенні кримінальних справ постанови про закрит-

тя справи вилучаються та зберігаються 5 років (примітка 
ст. 542 Переліку).  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що строки 
зберігання більшості джерел кримінологічної інформації, 
яким присвячена дана стаття (крім службових розслідувань 
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стосовно працівників органів внутрішніх справ, по яких прий-
нято рішення про звільнення, позбавлення спеціального зван-
ня, обмеження в пенсійному забезпеченні), є досить коротки-
ми – від 2 до 5 років. Тобто, з точки зору законодавця, вони не 
мають великої практичної, наукової, історико-культурної цін-
ності. Виключення можуть становити лише матеріали про ві-
дмову у порушенні кримінальної справи, які Експертно-
перевірною комісією МВС можуть бути віднесені до складу 
Національного архівного фонду. Це означає, що тоді такі ма-
теріали підлягають постійному зберіганню у державному архі-
ві МВС або його архівних підрозділах в АРК та областях, з ни-
ми можна ознайомитись у читальному залі архіву в порядку, 
закріпленому у Наказі МВС України від 3.11.2003 № 1308 "Про 
затвердження Інструкції про організацію архівної роботи в 
органах внутрішніх справ". 

На нашу думку, можна погодитись із законодавцем, що заз-
начені документи втрачають практичну цінність впродовж 
строків зберігання, закріплених Переліком, і не мають істори-
ко-культурну цінності. Однак, ми вважаємо, що деякі категорії 
кримінальних справ, справ про адміністративні правопору-
шення, матеріалів про відмову у порушенні кримінальної 
справи, зберігають наукову цінність протягом строку, який, на 
нашу думку, складає не менше 10 років.  

Можливість порівняти результати, отримані за кілька ро-
ків, хоча б за десятиріччя, дозволяє простежити динаміку по-
казників, вийти на прогнозні індикатори, що значно збагачує 
наукове дослідження, дозволяє отримати цінну інформацію, 
яку можна виявити лише в режимі моніторингу.  

На сьогодні кримінолог, соціолог злочинності, розпочав-
ши дослідження якогось соціального явища (наприклад, алко-
голізму, деяких аспектів наркоманії, незаконного обігу зброї), 
інформація про які міститься в справах про адміністративні 
правопорушення, підслідних органам внутрішніх справ, має 
можливість вивчати означені вище джерела лише за останні 3 
роки. Інших джерел кримінологічної інформації, альтерна-
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тивних зазначеним, крім статистичних даних і даних, які він 
може знайти у роботах колег, у його розпорядженні не має. 
Однак статистичні данні являють собою лише кількісні дані. 
Таким чином, він втрачає великий масив емпіричної інфор-
мації якісного характеру.  

Несприятлива для науковця є ситуація й при дослідженні 
такої актуальної проблеми сьогодення, як злочинності у сфері 
господарської діяльності (розділ VІІ КК України). Адже за-
гальновідомим є положення про те, що злочини у цій сфері 
мають дуже велику суспільну небезпеку у зв’язку з тим, що 
завдають великої матеріальної шкоди державі, і в той же час 
характеризуються високим рівнем латентності. Тому існує на-
гальна потреба в тому, щоб вивчати це явище за максимально 
великою кількістю видів джерел кримінологічної інформації. 
Недостатньо обмежуватись даними офіційної статистики, вив-
ченням кримінальних справ, за якими судом винесено вирок. 
В умовах високого рівня латентності цієї категорії злочинів і 
кримінальні справи, закриті на підставі ст. 6 ч. 1 п. 2 КПК 
України (за відсутністю в діянні складу злочину), можуть мати 
науковий інтерес для дослідника за злочинами, які було зак-
рито у зв’язку з недоведеністю завдання матеріальних збитків 
або отримання доходу у розмірах, передбачених диспозиція-
ми КК України.  

Органам внутрішніх справ підслідні 74 склади злочинів у 

сфері господарської діяльності. Особливістю 15 із них є те, що 
обов’язковою підставою для порушення кримінальної справи 
за тою або іншою статтею КК України, направлення її в суд з 

обвинувальним висновком у порядку ст. 232 КПК України, 
винесення судом обвинувального вироку необхідно підтвер-

дити доказами, що діями, передбаченими диспозицією, було 
спричинено матеріальну шкоду або отримано незаконний 
доход у певному розмірі або вартість предмету злочину скла-

дає певну суму. Необхідно зазначити, що розміри матеріаль-
ної шкоди або незаконного доходу, вартості предмету злочи-

ну, передбачені диспозиціями КК України, є достатньо висо-
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кими. У зв’язку з обмеженістю об’єму роботи ми не будемо 
зупинятись на них детально, оскільки для більшості статей 

передбачено власні розміри, які до того ж, починаючи з 2004 ро-
ку, щорічно змінюються переважно у сторону збільшення. Так, 
наприклад, станом на 2010 рік із 15 складів злочинів у 5 скла-

дах злочинів (ст. 202 ч. 1, ст. 210 ч.1, ст. 212 ч.1, ст. 212 ч.1, 
ст. 212-1 ч.1 КК України) мінімальний розмір матеріальної 

шкоди або незаконного доходу, або вартості предмету злочи-
ну складав 434 500 грн., у 6 складах злочинів (ст. 214, ст. 219, 

ст. 220, ст. 221, 232-1 ч.1, 232-2 ч.1 КК України) – 217 250 грн., 
в 1 складі злочину (ст. 227 КК України) – 130 350 грн., у 2 скла-
дах злочинів (ст. 203-1 ч.1, 223-1 КК України) – 8 690 грн., 

в 1 складі злочину (ст. 225 ч.1 КК України) – 1303,5 грн . 
Зрозуміло, що діяння може містити в собі всі передбачені 

кримінальним законом ознаки суб’єкта, об’єкта, суб’єктивної сто-

рони, об’єктивної сторони, крім зазначеного елементу об’єк-

тивної сторони. І на цій підставі згідно зі ст. 6 ч. 1 п. 2 КПК 

України (за відсутністю в діянні складу злочину) співробітни-

ки органів внутрішніх справ зобов’язані відмовити за даним 

фактом у порушенні кримінальної справи, а у випадку пору-

шення і недоведеності розміру шкоди або доходу – криміна-

льну справу закрити.  

Згідно з розділом VІІ КК України 14 із 15 складів злочинів 

зазначеної категорії є злочинами невеликої тяжкості (88,9 %), 

1 із 15 – злочином середньої тяжкості (11,1 %). Тобто переважна 

більшість кримінальних справ зазначеної категорії зберігають-

ся в державному архіві МВС та його архівних підрозділах в 

областях та АР Крим лише 2 роки. 

Сказане вище відносно кримінальних справ в повній мірі 

стосується матеріалів про відмову у порушенні кримінальної 

справи за цими статтями за тією ж підставою, оскільки не має 

гарантії, що Експертно-перевірна комісія МВС віднесе саме цю 

категорію матеріалів про відмову у порушенні кримінальної 

справи до Національного архівного фонду. 



 
КРИМІНОЛОГ ІЧН І ДОСЛІ ДЖЕННЯ  

 

 295 

Наукову цінність для кримінолога можуть представляти й 
кримінальні справи, порушені за підслідними органами внут-
рішніх справ статтями розділу VІІ КК України, закриті віднос-
но померлого за ст. 6 ч. 1 п. 8 КПК України. Оскільки обвину-
вачений може померти вже на заключному етапі досудового 
слідства, коли зібрано всі необхідні докази, то в таких кримі-
нальних справах може міститься багато цінної для криміноло-
га інформації. При цьому слід відмітити, що із 74 складів зло-
чинів у цій сфері, передбачених розділом VІІ КК України і 
підслідних органам внутрішніх справ, 40 складів злочинів 
(54 %) є злочинами невеликої тяжкості, 18 (24 %) – середньої 
тяжкості, 16 (22 %) – тяжкими або особливо тяжкими злочина-
ми. А це означає, що більше половини кримінальних справ, 
порушених за цими статтями КК України, зберігаються в архі-
вах лише 2 роки, майже четверта частина справ – 3 роки, і ще 
одна четверта частина – 5 років. 

Говорячи про збільшення строків зберігання тих або інших 
джерел кримінологічної інформації певних категорій, ми вва-
жаємо за потрібне навести приклад того, що в 2010 році в чин-
ному законодавстві з’явився відповідний прецедент, який, без-
умовно, слід оцінити позитивно. До 22 березня 2010 року за 
п. 13 наказу Державної судової адміністрації України № 2 від 
6.01.2006 року "Про затвердження Переліку судових справ, що 
утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків збері-
гання документів" всі адміністративні матеріали, за якими рі-
шення приймалися судами, теж підлягали зберіганню протя-
гом 3 років. З 22 березня 2010 року – з дня набрання чинності 
наказу Державної судової адміністрації України № 22 від 
11.02.2010 року "Про затвердження Переліку судових справ і 
документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням 
строків зберігання" було подовжено строки зберігання однієї 
категорії адміністративних матеріалів. Справи про вирішення 
питання про притягнення до адміністративної відповідально-
сті за вчинення корупційних діянь державними службовцями 
1-3 категорій та які обіймають інші посади, що прирівняні до 
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них, підлягають збереженню протягом 10 років (п. 17 Переліку 
2), інші справи про вирішення питання про притягнення до 
адміністративної відповідальності за вчинення корупційних 
діянь – 5 років (п. 18 Переліку 2).  

 Наведені вище тезиси є однією з перших спроб приверну-
ти увагу дослідників до існуючих проблем доступності джерел 
кримінологічної інформації, що утворюються в процесі діяль-
ності органів внутрішніх справ, зокрема строків їх зберігання. 
Ми розуміємо, що для того, щоб аргументувати необхідність 
внесення змін до чинного законодавства відносно збільшення 
строків зберігання тих або інших джерел кримінологічної 
інформації певних категорій, віднесення їх до Національного 
архівного фонду України тощо, необхідно проводити додат-
кові дослідження, присвячені вивченню саме джерел криміно-
логічної інформації, в яких було б доведено, що вони мають 
наукову цінність. 
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Українська держава головним своїм пріоритетом, най-

вищою соціальною цінністю визнала людину, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку. Важлива 
роль у захисті людини, її прав та свобод від протиправних і, 
щонайперше, насильницьких посягань належить органам 
внутрішніх справ. Але останнім часом ми все частіше сти-
каємося з випадками вчинення злочинів особами, на яких 
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покладено функції забезпечення безпеки та захисту інших 
людей.  

Сьогодні можна побачити багато публікацій та навчаль-
них посібників, присвячених різноманітним аспектам вище-
зазначеної проблеми. Як показав аналіз наукових праць, акту-
альною є тема прав людини в правовому, політичному і 
соціологічному дискурсі. У вітчизняній науці різні аспекти по-
передження протиправної поведінки працівників ОВС Ук-
раїни досліджувалися у роботах М.І. Ануфрієва, О.М. Бандур-
ки, В.П. Ворушила, О.Ф. Гіди, Д.О. Кобзіна, В.С. Медведєва, 
О.В. Негодченка, О.Ю. Синявської, С.С. Сливки, А.А. Старо-
дубцева та інші. У 2005 році побачила світ монографія 
О.А. Мартиненка "Детерминация и предупреждение пре-
ступности среди персонала органов внутренних дел Украи-
ны", а також колективна монографія за загальною редак-
цією О.Н.Ярмиша "Протизаконне насильство в органах внут-
рішніх справ: соціологічний та історико-правовий аналіз", які 
присвячені аналізу протизаконного насильства, пов’язаного 
лише із суто службовою діяльністю працівників ОВС. 

Дослідженню питань попередження певних видів злочи-
нів, які вчиняють працівники окремих служб та підрозділів 
ОВС, присвячені праці російських дослідників: С.А.Алтухо-
ва, О.М.Варигіна, В.І.Диньки, Ю.А.Мерзлова, К.О.Прохорова, 
Р.В.Скоморохові, О.С.Черепашкіна та інші. В той же час може-
мо констатувати, що інформації щодо проблеми застосування 
незаконного фізичного й психологічного насильства праців-
никами міліції ми маємо недостатньо. Ця інформація при-
ховується як співробітниками ОВС, так і звичайними людьми, 
які з побоювань не розголошують відомі їм факти незаконної 
поведінки представників міліцейських органів. 

Можемо спрогнозувати, що дехто вважає тему, обрану на-
ми, неактуальною, але це не так. Саме необхідність глибокого 
цілеспрямованого комплексного дослідження насильницьких 
злочинів, що вчиняються представниками стійкої, соціально-
корпоративної, відособленої групи осіб – працівниками орга-
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нів внутрішніх справ – з метою пошуку найбільш ефективних 
заходів попередження набуває сьогодні особливої актуаль-
ності. 

Об’єктом дослідження є діяльність ОВС. 
Предметом дослідження даної теми виступають особис-

тісні риси працівника міліції, наявність й розвиток яких спо-
нукає їх до скоєння злочину. 

Мета дослідження. Виявити основні недоліки у форму-
ванні особистості правоохоронців та запропонувати заходи, 
які б припинили застосування органами внутрішніх справ не-
законних методів фізичного і психічного насильства стосовно 
затриманих. 

Завдання дослідження: дослідити та проаналізувати пси-
хологічні причини застосування працівниками міліції неза-
конних методів фізичного і психічного насильства стосовно 
затриманих; визначити основні недоліки, властиві особистості 
працівника міліції, які спонукають його до протиправних дій 

Результати досліджень. Згідно ст.28 Конституції України 
забороняється катування, жорстоке, нелюдське або принижую-
че гідність поводження або покарання. У новому КК України 
(2001 р.) впроваджена стаття 127, що передбачає кримінальне 
покарання за застосування катувань. Але навіть заборони, за-
тверджені законами України, не змінили ситуацію на краще. 
Причиною є те, що зловживання відбуваються усередині пра-
воохоронної системи, яка закрита для громадськості, а також 
пов’язано з тим, що в силу специфіки службового статусу пра-
цівників ОВС, вони на жаль, мають реальні можливості для про-
вадження тривалої безкарної злочинної діяльності. 

Статистика за роки незалежності України свідчить, що 
протиправні дії працівників ОВС є не поодинокими випадка-
ми, а частиною злочинності як негативного соціального яви-
ща. Відносно невелика питома вага насильницьких злочинів, 
учинених працівниками ОВС (приблизно 17,5%), у загальній 
структурі злочинності працівників ОВС України не знижує 
гостроту проблеми через їх величезну суспільну небезпеку і 
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шкідливість наслідків. Наприклад, за період з 1992 по 2006 ро-
ки, за даними відомчої статистики, працівниками ОВС Ук-
раїни було вчинено 170 навмисних вбивств; 198 випадків зав-
дання тілесних ушкоджень; 48 зґвалтувань; 74 розбійні напади; 
101 грабіж; 82 випадки хуліганства. За період з 2007 по 2009 ро-
ки, за даними опитування цільової групи осіб, що охоплювала 
186 респондентів, є такі поширені прийоми як викручування 
рук, заламування ноги або шиї (45%), а також нанесення 
ударів руками і ногами по тілу (33%). Проте зафіксовані факти 
застосування більш небезпечних форм насильства: біля 4% 
респондентів повідомили, що одержали в результаті затри-
мання тяжкі тілесні ушкодження, ще 4% свідчать про застосу-
вання до них катувань або спеціальних засобів і прийомів [1; 
27-28]. І хоча загалом цифри начебто незначні, злочини, 
вчинені цією категорією громадян, за рівнем латентності у 
декілька разів перевищують злочинність взагалі, а це не лише 
підриває засади правової держави, перешкоджає побудові 
громадянського суспільства, завдає істотної шкоди авторитету 
державної влади, погіршує імідж правоохоронних органів, але 
й сприяє деформації правосвідомості громадян, морально 
розбещує суспільство, привчаючи його до думки, що не-
справедливість і насильство з боку влади цілком припустимі й 
природні, виступає вагомим каталізатором правового нігілізму 
в суспільстві. Це вкрай негативно позначається на 
ефективності діяльності щодо мінімізації рівня злочинності. 
Особливо це стосується вчинення працівниками ОВС насиль-
ницьких злочинів, що посягають на найвищу соціальну цін-
ність – людину, її життя і здоров’я, а також на невід’ємні права 
та свободи. 

Незаконне фізичне і психічне насильство в органах міліції – 

латентний соціальний процес, тобто це частка злочинності, 

яка не одержує відображення в кримінальній статистиці та не 

стає предметом кримінального судочинства. Йдеться про особ-

ливий вид протиправних дій, що приховуються від громад-

ськості і статистичного обліку. Ю.О.Свеженцева стверджувала, 
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що "тут має місце два основні види латентності: по-перше, це 

так звана "природна" латентність, тобто небажання в силу 

різних причин постраждалих затриманих, підозрюваних і 

підслідних звертатися зі скаргами на неправомірні дії спів-

робітників міліції, по-друге, "штучна" латентність – прихо-

вування фактів самими органами правопорядку, неправо-

мірні відмови в порушенні кримінальних справ, – посилена 

корпоративною солідарністю міліції, прокуратури і суду" [3; 

53-55]. Крім двох основних форм латентності відома і третя, 

яку кримінологи визначають як "прикордонні" ситуації. У 

даному випадку мова йде про незнання громадянами своїх 

прав, меж дозволеного і недозволеного в кримінальному 

процесі, норм утримання у місцях попереднього ув’язнення 

і таке інше. 

Експертами було запропоновано чотири найбільш сут-

тєві причини, які призводять до застосовування незаконних 

методів фізичного і психічного насильства стосовно затри-

маних, – це: 1) невисокий професійний і культурний рівень 

працівників міліції (53%); 2) безкарність тих працівників 

міліції, що припускають незаконні методи в роботі (53%); 

3) система показників і звітності, що примушує "вибивати" 

силою визнання провини (49%); 4) укоріненість відповідної 

традиції у роботі міліції (39%). Самі ж працівники міліції 

вважають зовсім інші, дещо несумісні з показниками екс-

пертів, причини, що сприяють застосуванню правоохорон-

цями незаконних методів фізичного і психічного впливу на 

затриманих і підозрюваних у вчиненні злочину. До таких 

причин відносять: 1) систему показників і звітності, що при-

мушує "вибивати" силою визнання провини (44%); 2) недо-

сконалість законодавства (37%); 3) невисокий професійний і 

культурний рівень працівників міліції (34%); 4) відсутність 

належного психологічного розвантаження працівників мілі-

ції (27%); 5) відсутність нормальних умов роботи і низьку 

заробітну платню (26%). Населення ж має власну думку сто-
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совно причин незаконного насильства – це відбувається че-

рез: "безкарність тих працівників міліції, що припускають 

незаконні методи в роботі" (48%); "невисокий професійний і 

культурний рівень працівників міліції" (38%); "поганий добір 

кандидатів, коли до міліції потрапляють люди із садистськими 

схильностями" (35%) [1; 37]. 

На думку населення, щоб попередити незаконне насиль-

ство, потрібно впровадити такі заходи: суворо карати праців-

ників міліції за факти невиправданого насильства, жорсто-

кості, катувань (52%); поліпшити добір претендентів на роботу 

в міліції (50%); поліпшити підготовку персоналу міліції у 

спеціальних навчальних закладах (40%) [2; 113]. Але навіть за-

провадження цих заходів не до кінця вселяє оптимістичної 

віри щодо припинення незаконного насильства. 

Особи, які давали відповіді на питання анкети, визначили 

основні недоліки, властиві особистості працівника міліції: ви-

користання службового положення для особистого збагачення 

(49%); небажання допомагати "простим людям" (39%); низький 

рівень культури (39%); грубість, черствість і нездорова схиль-

ність до агресії і приниження (33%). Також відзначили недо-

ліки міліції як державного органу: корупцію, примус грома-

дян до дачі хабара (50%); вседозволеність, перевищення влади 

і службових повноважень (38%); кругову поруку, захист пра-

цівників міліції, що порушують закон (35%); поганий контроль 

над роботою міліції з боку вищих органів (30%).  

Аналіз стану проблеми дозволив ним сформулювати 

певні рекомендації щодо поліпшення ситуації: 

1) потрібно відмінити звітність і дати певну "свободу" 

функціонування процесу попередження злочинності на основі 

гуманних засад (пояснення, повідомлення профілактичних 

заходів тощо). У свою чергу це не дозволить виходу внутріш-

нього негативного стану і показу особистісного відношення 

працівників ОВС до покарання, налаштує працівника міліції на 

більш позитивне спілкування; 
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2) потрібно всіляко сприяти розвитку комплексу особис-

тісних якостей працівників ОВС, прагнути їх гармонізації, 

що не дозволить їм в майбутньому виявляти лише негативні 

риси. 

Висновок. Отже, основними причинами скоєння незкон-

ного фізичного та психічного насильства стосовно затри-

маних є невисокий професійний і культурний рівень пра-

цівників міліції та безкарність тих працівників міліції, що 

припускають незаконні методи в роботі. Цим самим вони 

підривають репутацію держави та державної влади, погір-

шують імідж правоохоронних органів, а також знищують 

довіру громадян. Аби попередити незаконне насильство пот-

рібно впровадити такі заходи: суворо карати працівників  

міліції за факти невиправданого насильства, жорстокості, 

катувань; поліпшити й удосконалити критерії добору пре-

тендентів на роботу в міліції; поліпшити підготовку персо-

налу міліції у спеціальних навчальних закладах. З нашої 

точки зору впровадження цих заходів дозволить певною мі-

рою вплинути на ефективність вирішення проблеми право-

порушень працівниками міліції. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ  

КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ  

ДАІ МВС УКРАЇНИ1 

 

О.В. Бочковий  

(Луганський державний університет внутрішніх справ  

імені Е.О. Дідоренка, Україна) 

 

Проблема. Протидія корупції є однією з найактуальніших 

соціальних проблем сучасності, розв’язання якої для багатьох 

країн є надзвичайно важливою i складною справою. Це пов-

ною мірою стосується й України, для якої корупція стала чин-

ником, що реально загрожує національній безпеці конститу-

ційному ладу держави.  

Багато наукових розробок та досліджень антикорупційної 

направленості спрямовані, перш за все, на вивчення та вдос-

коналення законодавчого та організаційного забезпечення 

боротьби з корупцією. Враховуючи кількість та об’єми прове-

дених досліджень можна стверджувати, що проблема корупції 

в органах внутрішніх справ загалом та підрозділах ДАІ безпо-

середньо вивчена, на підставі чого розроблена ціла низка різ-

ного роду практично-методичних рекомендацій, інструкцій та 

відомчих настанов. Проте, корупція в підрозділах ДАІ не зник-

ла, а її рівень i масштаби навпаки виросли.  

                                      
1Наукове дослідження, підготовлене за замовленням СВБ ГУБОЗ МВС Ук-

раїни (вих. СВБ ГУБОЗ МВС України № 18/7-2245 від 02.07.2008 р.) старшим 

науковим співробітником НДЛ з правових та організаційно - тактичних про-

блем ОРД ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, капітаном міліції Бочковим О.В. під кері-

вництвом, завідувача НДЛ з правових та організаційно-тактичних проблем 

ОРД ЛДУВС ім, Е.О. Дідоренка, кандидата юридичних наук, професора Б.І. Ба-

раненка за матеріалами lЗ-го ВВБ (у Луганській області) СВБ ГУБОЗ МВС Укра-

їни, УДАІ ГУМВС України в Луганській області, а також результатами опиту-

вання окремих працівників указаних служб i аналізу публікацій у літератур-

них джерелах. 
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Аналіз сучасного стану протидії корупції у підрозділах 
ДАІ дозволяє стверджувати, що вказана проблема має дві сто-
рони впливу: по-перше, це керівництво підрозділів ДАІ, а по-
друге, це учасники дорожнього руху та інші зацікавлені особи, 
які, так чи інакше, пропонують матеріальну винагороду спів-
робітникам ДАІ.  

Отже, якщо на суспільство в цілому важко вплинути, та на 
його відношення до певних категорій, у нашому випадку до 
корупції в ДАI, то на співробітників ДАІ через керівництво 
вплинути можна та необхідно, розробивши та впровадивши 
такі заходи, які б максимально зменшували, а то й унеможлив-
лювали заохочувальний вплив осіб, які зацікавлені у "вирі-
шенні питань" зі співробітниками ДАI.  

Основне питання дослідження. Висвітивши проблему 
дослідження та обґрунтувавши її актуальність, яка буде підт-
верджуватись на протязі усього дослідження, можемо сформу-
вати основне питання: здійснення яких заходів дозволить удо-
сконалити діяльність відповідних органів по виявленню та 
забезпечить попередження корупційних проявів серед співро-
бітників ДАІ МВС України?  

Метою наукового дослідження є отримання науково-тео-
ретичних та емпіричних знань з питань щодо правових, орга-
нізаційно-управлінських та оперативно-тактичних засад про-
філактики, попередження та викриття фактів вчинення ко-
рупційних діянь з боку працівників підрозділів Державної ав-
томобільної інспекції (ДАІ) УМВС України в Луганській облас-
ті та розробка відповідних методичних рекомендацій для за-
провадження в діяльності ДАІ, Служби внутрішнього безпеки 
ГУБОЗ МВС України та УБОЗ УМВС України в Луганській об-
ласті.  

Головні завдання дослідження:  
1. Виявлення найбільш уражених корупційними діяннями 

сфер, ділянок, напрямків, поетапних процесів службової ді-
яльності працівників підрозділів ДАІ, зокрема пов'язаних з 
розглядом та вирішенням цими працівниками питань щодо:  
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1.1. первинного виявлення й документального оформлен-

ня фактів порушення водіями автотранспортних засобів пра-

вил дорожнього руху;  

1.2. підготовки матеріалів щодо вирішення питання про 

притягнення правопорушників до адміністративної та іншої 

правової відповідальності;  

1.3. передання матеріалів дізнавачам i т.ін.  

2. Виявлення найбільш розповсюджених та негативно дію-

чих факторів організаційно-управлінського, професійно-під-

готовчого, службово-виховного, контролюючого характеру, які 

сприяють корупційним діянням у підрозділах ДАI.  

3. Вивчення, узагальнення й оцінка стану організації та 

практики боротьби з корупцією в підрозділах ДАІ силами СВБ 

УБОЗ УМВС України в Луганській області, у тому числі пози-

тивного досвіду й недоліків у цій діяльності, формування від-

повідних висновків i пропозицій,  

4. Розробка рекомендацій для використання в діяльності 

підрозділів ДАI, Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС 

України та УБОЗ УМВС України в Луганській області.  

Об'єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають 

у процесі протидії корупційним проявам у підрозділах ДАІ 

МВС України,  

Предмет дослідження – суспільно-економічні та органі-

заційно-правові засади протидії корупційним проявам у під-

розділах ДАІ МВС України,  

Гіпотеза дослідження. Зважаючи на рівень зацікавленості 

проблемою корупції у підрозділах ДАІ суспільством нашої 

держави, можна стверджувати, що рівень корупції у вказаних 

підрозділах далеко зайшов за кордони допустимості та терпи-

мості зі сторони суспільства, тим більше держави. Крім того, 

ще до початку емпіричного етапу дослідження, зазначена за-

цікавленість дозволила сформувати низку першочергових вис-

новків, які викладено у основних гіпотезах наукового дослі-

дження, а саме:  
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Факторами, що сприяють корупції в підрозділах ДАІ:  
- низький загальний рівень службової дисципліни й до-

тримання законності працівниками зазначених підрозділів у 
процесі їх службової діяльності, допущення ними вчинків, не-
сумісних з перебуванням на займаних посадах. 

- неефективна організаційно-управлінська діяльність у 
напрямку попередження корупції, зокрема вади цілеспрямо-
ваного організаційного, нормативно-правового, дисциплінар-
ного, морально-психологічного впливу на персонал тощо.  

- корупційний патронат і протекціонізм із боку окремих 
керівників підрозділів ДАI, зокрема щодо призначення підлег-
лих співробітників на посади, які передбачають первинне ви-
явлення й документальне оформлення матеріалів про пору-
шення водіями автотранспортних засобів правил дорожнього 
руху, допуску співробітників до оформлення, службового й 
обліково-реєстраційного проходження матеріалів про вказані 
правопорушення.  

- приховування фактів корупції, виявлених у процесі слу-
жбових перевірок заяв, повідомлень i інших сигналів про ко-
рупційні дії підлеглих працівників.  

- прорахунки в підборі й призначенні працівників на по-
сади, пов'язані з провадженням адмінсправ та дізнання за фак-
тами виявлених правопорушень та прийняттям особистих рі-
шень щодо притягнення громадян до адміністративної й 
іншої правової відповідальності й т. ін.  

Методи дослідження. Для досягнення вказаної мети та 
вирішення поставлених завдань було використано комплекс 
методів, що дало змогу систематизувати емпіричну інформа-
цію, проаналізувати становлення й наявний стан протидії ко-
рупційним проявам у підрозділах ДАІ МВС України, а також 
запропонувати відповідні науково-практичні рекомендації. 

В основу дослідження покладені принципи й головні ка-
тегорії діалектичного пізнання соціальних явищ і процесів, а 
також системний, індуктивний, дедуктивний, функціональ-
ний та інші теоретичні методи як філософського, загальнона-
укового, так i конкретно-наукового характеру.  
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Для висвітлення проблем розвитку законодавства щодо 
протидії корупції та організаційно-правового аспекту діяльно-
сті органів державної влади, що протидіють корупційним 
проявам, використані історичний та компаративний методи.  

Порівняльно-правовий та історико-правовий методи ши-
роко застосовувалися для дослідження змісту державного 
управління при створенні організаційно-правових засад про-
тидії корупційним проявам та міжнародного досвід протидії 
корупції, а системний підхід та статистичний метод – для вис-
вітлення стану наукової розробки з протидії корупції у під-
розділах ДАІ МВС України.  

Широко застосовувався метод опитування для встанов-
лення особистого відношення керівників та підлеглих дослі-
джуваних підрозділів до проблеми, а також для підтвердження 
чи спростування офіційної звітної інформації.  

Основні результати дослідження. Проведене досліджен-
ня дозволяє стверджувати, що більшість гіпотез знайшли своє 
підтвердження. Проте можна виділити один з факторів, що 
має вирішальне значення для поширення корупції в підрозді-
лах ДАІ – це рівень матеріально-технічного забезпечення цих 
підрозділів.  

Крім того, рівень матеріально-технічного забезпечення як 
визначальний чинник поширення корупції в підрозділах ДАІ 
має свої особливості. Перш за все слід зазначити, що особли-
вості діяльності ДАІ передбачають i особливості їx матеріаль-
ного та технічного забезпечення зі сторони держави. Проте, як 
показало дослідження, забезпечення підрозділів ДАІ знахо-
диться на досить низькому рівні: техніка не тільки застаріла, а 
й перебуває у вкрай жалюгідному технічному стані; у зв'язку з 
відсутністю коштів, працівники ДАІ заправляють транспорт за 
власний кошт, а витрати не відшкодовуються; формений одяг 
та екіпіровка придбаються за власний рахунок i т.ін. По-друге, 
розмір заробітної плати працівника ДАІ не дозволяє забезпе-
чити достойний рівень прожиття не те що його родини, а й 
самого працівника. За наявності складних невирішених мате-
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ріальних проблем працівники вимушені ставити свої особисті 
потреби й інтереси вище службового обов'язку. 

Згідно з оглядом стану роботи щодо дотримання дисцип-
ліни i законності, транспортної дисципліни у підрозділах 
Державтоінспекії Луганської області за 10 місяців 2009 року 
керівництвом покарано 268 працівників i лише 2 звільнено з 
ОВС, а 1 звільнено з посади. Крім того, за 10 місяців 2009 року 
жоден працівник УДАІ в Луганській області не притягався до 
відповідальності за Законом України "Про боротьбу з коруп-
цією". За вказаний період особовим складом ДАI області було 
допущено 3 грубих порушення службової дисципліни, що ви-
разилось у вимаганні від водія грошової винагороди за звіль-
нення від адміністративної відповідальності і тільки у одному 
випадку співробітника ДАІ звільнено з ОВС i то за власним 
бажанням, тобто його не змусили піти за протиправну поведі-
нку, що негідна працівника ОВС, а він сам залишив службу, 
яка його не влаштовує. Вказана тенденція взята за правило в 
УДАІ, про що дозволяє стверджувати аналіз оглядів стану дис-
ципліни та законності за останні декілька років. Приміром у 
2008 році 9 працівників УДАІ притягались до відповідальності 
за Законом України "Про боротьбу з корупцією" i тільки двоє 
співробітників звільнено з ОВС за порушення дисципліни, ще 
троє звільнено за власним бажанням, а інших чотирьох попе-
реджено про неповну посадову відповідність.  

Даний факт може вказувати на те, що керівництво не 
прилягає достатньої уваги організації та проведенню переві-
рок особового складу, або ж факти порушень законності вияв-
ляються, та через різні причини не потрапляють до офіційних 
документів. 

Згідно з оглядами стану дисципліни й законності за остан-
ні 3 роки у жодному випадку факт порушення законності не 
був виявлений керівництвом УДАІ, хоча згідно з функціона-
льними обов’язками працівники відділу кадрового забезпе-
чення УДАI зобов’язані безпосередньо виявляти порушення 
законності та доповідати керівництву. Крім того, Інструкція з 
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питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби 
Державтоінспекції МВС, затверджена наказом МВС України 
від 27.03.2009 № 111, зареєстрована в Міністерстві юстиції 
України за № 576/16592 вiд 26.06.2009 (далі – Iнструкція) дає 
досить широкі можливості у виявленні порушень законності 
працівниками ДАІ. Так, розділ 30 Iнструкції, який називається 
"Організація i здійснення контролю за несенням служби пра-
цівниками підрозділів ДПС під час нагляду за дорожнім ру-
хом" досить ретельно роз’яснює про організацію та порядок 
проведення гласних та негласних перевірок працівників ДАI.  

Таким чином, виявляється, що у виявлення порушень за-
конності серед співробітників ДАІ зацікавлені лише працівни-
ки СВБ, хоча з нашої точки зору, було б більш правильно та 
логічно, якби у цьому було зацікавлене керівництво УДАI.  

ДАІ назвали найкорумпованішою структурою країни, У 
випадку порушень правил дорожнього руху "вирішити пи-
тання" із працівником ДАІ за допомогою хабара готові 70% 
водіїв. Такі дані отримані Харківським інститутом соціальних 
досліджень і науково-дослідною лабораторією соціальної та 
психологічної роботи в органах внутрішніх справ Харківсько-
го національного університету внутрішніх справ. За даними 
опитування, на питання "Якщо Ви порушите правила дорож-
нього руху в майбутньому, то чи станете Ви "вирішувати пи-
тання" із працівниками ДАІ за допомогою хабара?" 70% опи-
таних відповіло ствердно, а 17% ухилилися від відповіді. Коли 
водіїв попросили згадати останній випадок, коли їх зупиняв 
працівник ДАI, 77% водіїв зізналися, що з їх боку все-таки було 
порушення Правил дорожнього руху. За результатами опиту-
вання, працівник ДАІ вимагав хабар i відверто називав суму в 
8% випадків; в 7% – вимагав, але суму не називав, в 33% випад-
ків просто натякав, що питання можна "вирішити" на місці. 
Разом з тим, в 52% випадків працівник ДАІ не вимагав гроші i 
навіть не натякав на хабар. Отже, більш ніж у половині випад-
ків хабар дається з ініціативи водія. А 57% опитаних водіїв 
вважають, що "відкупитися" від працівника ДАІ можна прак-
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тично завжди, 29% – часто, 12% – зрідка. Лише 2% водіїв вва-
жають, що "відкупитися" від працівників ДАІ неможливо 
практично ніколи. При цьому співвідношення водіїв, які задо-
волені і не задоволені тим, як на даний момент складаються 
контакти між ними i працівниками ДАI, практично однакове1.  

Ґрунтовне вивчення та аналіз роботи 13-го ВВБ ГУБОЗ 

МВС України щодо попередження корупційних проявів у ді-
яльності підрозділів ДАІ дозволило з ясувати найбільш ураже-
ні корупційними діяннями сфери, ділянки, напрямки, поетап-

ні процеси службової діяльності працівників підрозділів ДАI.  
Так, здійснивши аналіз звітності щодо порушених кримі-

нальних справ відносно працівників ДАІ з 2000 по 2009 рр. бу-

ло з'ясовано, що 55% кримінальних справ були порушені за 

фактом фальсифікації адміністративних протоколів про по-

рушення правил дорожнього руху, 25% кримінальних справ 

порушенні за фактом вимагання хабара, інші 20% криміналь-

них справ порушені за фактами діянь, пов’язаних з порушен-

нями при реєстрації транспортних засобів. Щодо адміністра-

тивної практики, то 87% від загальної кількості складених від-

носно працівники підрозділів ДАІ адміністративних протоко-

лів за корупційні діяння складені за отримання винагороди 

працівником ДАІ за не притягнення учасників дорожнього 

руху до відповідальності за порушення ПДР.  

Проте, слід зазначити, що згідно з проведеним досліджен-

ням у рамках Проекту "Сприяння активній участі громадян у 
протидії корупції в Україні"Гідна України" 44% опитаних 

сплачували додатково за прискорення або спрощення проце-
дури постановки на облік свого автомобіля, а 56% опитаних 

водіїв сплачували неофіційно за успішне проходження техніч-
ного огляду свого автомобіля. Значна більшість респондентів 
(75%) сплачувала за успішне проходження техогляду за влас-

                                      
1 Проект "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Ук-

раїні: "Гідна Україна" Повний звіт про дослідження можна знайти на веб-сайп 
http://www.action-msi.org.ua/B розділі "Дослідження грантистів". 
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ною ініціативою. Найпоширенішим мотивом неофіційної спла-
ти за проходження техогляду є економія часу та сил – 31% 

опитаних. Особи з такою мотивацією найбільш схильні давати 
хабара i в майбутньому, хоча в цілому ставляться до такої 
практики негативно. Отже, беручи до уваги результати отри-

маних досліджень та офіційну статистику можна стверджува-
ти, що з найбільш уражених корупційними діяннями напрям-

ків діяльності підрозділів ДАІ можна виділити наступні: 1. 
проходження техогляду автомобіля; 2. облік та реєстрація тра-

нспортних засобів (постановка та зняття з обліку); 3. отриман-
ня та переоформлення посвідчення водія; 4. порушення пра-
вил дорожнього руху.  

Співставивши отриманні результати з даними про притяг-
нення співробітників ДАІ до відповідальності приходим до 

висновку, що переважна більшість корупційних діянь не ви-
являються, або ж приховуються, чи просто ігноруються. Адже 
як ще можна пояснити байдужість керівництва ДАІ до такого 

суспільного резонансу щодо діяльності своїх підлеглих. Або ж, 
як стверджують автори дослідження Проект "Сприяння актив-

ній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Ук-
раїни", корупція в ДАІ вигідна навіть тим, хто має контролю-

вати її працівників i викривати хабарників.. Як стверджували 
працівники ДАI, боротьба з корупцією без знищення причин, 
які унеможливлюють функціонування ДАІ без корупції, приз-

водить до корупції ще більшого масштабу1. Адже не секрет, 
що на забезпечення діяльності підрозділів ДАІ не виділяється 

й 10-ї частини необхідних коштів.  
Вивчивши суть та природу зазначеної проблеми, ми дій-

шли висновку, що корупцією в ДАІ можна порівняти з загаль-
ною злочинністю, адже співробітники, які скоюють корупцій-
ні діяння порушують закон, а отже єправопорушниками, а 

                                      
1 Проект "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Ук-

раїні: "Гідна Україна" Повний звіт про дослідження можна знайти на веб-сайп 
http://www.action-msi.org.ua/B розділі "Дослідження грантистів". 
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залежності від рівня суспільної небезпеки скоєного діяння, 

можуть бути або правопорушниками, або злочинцями, проте 
звільняють їх за власним бажанням.  

Таким чином, для того, щоб успішно організувати вияв-

лення та розкриття будь-якого злочину чи правопорушення, 

необхідно з’ясувати його природу, особливості. характерні 

ознаки i т.і. Проте, для боротьби з корупцією в підрозділах 

ДАІ все значно простіше, по-перше, з суб’єктом все зрозуміло – 

це працівник ДАI, тобто коло суб’єктів значно обмежене, по-

друге, за тривалий час з’ясовано та вивчено ycі особливості 

вчинення корупційних діянь співробітниками ДАІ (про них 

навіть у анекдотах розповідають), більшість схем давно відомі і 

все відбувається практично у нас на очах, по-третє, фактори, 

що сприяють поширенню корупціє серед працівників ДАI, 

давно з’ясовані, детально вивчені та обговорені на ycіx рівнях, 

але жодних дієвих заходів не здійснюється.  

Заходи протидії корупції, підсумовуючи викладений ма-

теріал ми можемо запропонувати загальні заходи протидії ко-

рупції та розробити конкретні пропозиції з метою протидії 

корупції в підрозділах ДАІ МВС України.  

Узагальнення та аналіз отриманих результатів дозволив 

сформувати основні фактори, що забезпечують успіх у бо-

ротьбі з корупцією в підрозділах ДАI, а саме:  

власна nроmuдія корупційним діянням силами зазначе-

них підрозділів, у тому числі:  

- очищення від працівників, які порушують службову дис-

ципліну й законність, допускають вчинки, несумісні з перебу-

ванням на займаних посадах, безвідповідально ставляться до 

виконання службових обов'язків, порушують законні права й 

свободи громадян;  

- ефективне використання організаційно-управлінського 

потенціалу з метою попередження корупції, як то: створення 

організаційних, нормативно – правових, дисциплінарних, мо-

ральних умов, що перешкоджають цим діянням; 
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- ефективний контроль з боку керівних ланок за виконан-
ням поточних (щоденних) службових завдань підлеглими 
працівниками й ін.  

Зовнішня nроmuдія корупційним діянням працівників під-
розділів ДАІ ОВС з боку Служби внутрішньої безпеки (СВБ) 
УБОЗ УМВС України в Луганській області, у тому числі шля-
хом:  

- формування якісного професійного ядра СВБ, здатного 
здійснювати ефективну оперативно-службову діяльність за 
напрямками оперативної профілактики, попередження, при-
пинення й викриття корупційних проявів у підрозділах ДАI; 

- організації системного збору, накопичення й викорис-
тання оперативної інформації, що дозволяє вчасно виявляти, 
попереджувати, припиняти й розкривати корупційні прояви в 
зазначених підрозділах;  

- систематичного проведення спеціальних оперативно-
профілактичних заходів щодо виявлення й припинення ко-
рупційних діянь, здійснюваних працівниками підрозділів ДAI, 
з активним застосуванням при цьому оперативно-технічних 
можливостей;  

- запобігання проявам корупції в зазначених підрозділах, 
зокрема, виявлення осіб, які імовірно вчиняють корупційні 
діяння або можуть їх вчинити, оперативного спостереження за 
їхньою поведінкою та попередження таких діянь;  

- виявлення й усунення корупційних зв'язків, що можуть 
мати окремо працівники підрозділів ДАІ у вище стоячих ОВС, 
а також у органах виконавчої, судової влади тощо;  

- виявлення й усунення зовнішнього впливу на працівни-
ків ДАI, у тому числі їх підкупу представниками різних влад-
них структур, а також перешкоджання притягненню право-
порушників до відповідальності;  

- виявлення посадових осіб різних рівнів ОВС, які переш-
коджають виконанню працівниками СВБ службових обов'язків 
щодо встановлення й документування фактів корупції серед 
персоналу підрозділів ДАІ ОВС, а також застосовують віднос-
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но них психологічний й інший вплив з метою відповідного 
корегування процесу та результату цієї роботи i т. ін.  

Поряд з основними організаційно-управлінськими захо-
дами, щоб не допустити корупційних проявів на ранніх ета-
пах свого прояву ми пропонуємо запровадити практику пере-
вірки кандидатів на посади співробітників ДАІ за допомогою 
поліграфа, розробивши відповідні методики та відомчу нор-
мативну базу. Тим паче, використання поліграфу у правоохо-
ронних органах цілком законне та виправдане, адже його ви-
користання зацікавило департамент роботи з персоналом МВС 
України, який наказом МВС Украши № 842 від 28.07.2004 р. 
затвердив "Інструкцію про використання комп'ютерних по-
ліграфів при роботі з персоналом органів внутрішніх справ 
України", Тим паче, що приватні структури, які піклуються 
про якість свого персоналу вже тривалий час використовують 
поліграф у перевірці кандидатур на вакантні посади, а данні, 
отриманні при перевірці, вважаються ключовими при вирі-
шенні питання про прийняття на роботу.  

Детальне вивчення поставленої проблеми дозволило роз-
робити науково- практичні рекомендації з попередження та 
виявлення корупційних дій серед працівників ДАІ МВС Украї-
ни, які були направлені у СВБ ГУБОЗ МВС України та УДАІ 
УМВС України в Луганській області. Розроблені рекомендації 
отримали схвальну характеристику про що свідчать відповідні 
акти та листи (Акт №2603 від 21.12.2010 та №2628 від 
23.12.2010).  

Про актуальність та важливість проведеного дослідження 
свідчить i те, що 1 червня 2010 року у приміщенні 13-го ВВБ (у 
Луганській області) СВБ ГУБОЗ МВС України відбулось засі-
дання "круглого столу" щодо обговорення результатів науко-
вих досліджень за темами "Попередження та виявлення ко-
рупційних дій серед працівників ДАІ МВС України", "Попере-
дження та виявлення корупції серед працівників підрозділів 
боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України" про-
ведених НДЛ з проблем ОРД ЛУДВС ім. Е.О. Дiдоренка відпо-
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відно до Плану НД і ДКР МВС України на 2009 рік. Засідання 
проводилось під керівництвом ректора ЛДУВС Е.О. Дідоренка 
Комарницького В.М. та за участі співробітників НДЛ з проб-
лем ОРД й перших керівників СВБ та УДАI. Резолюцією прий-
нято рішення узагальнити результати досліджень та забезпе-
чити їх видання у РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дiдоренка для службо-
вого використання відповідними підрозділами МВС України 
(Вх. ЛДУВС № 1437 від 08.06.2010).  

Отже, підсумовуючи викладене можна стверджувати, що 
завдання дослідження виконані у повній мірі, мета досягнута i 
тепер залишається тільки надіятись, що запропонованим 
практиками та науковцями заходам дадуть можливість діяти, а 
матеріали дослідження, його висновки, пропозиції й рекомен-
дації будуть сприяти подальшому вдосконаленню роботи 13-го 
ВВБ (у Луганській області) СВБ ГУБОЗ МВС України та УДАІ 
ГУМВС України в Луганській області стосовно попередження 
й запобігання корупційних діянь у підрозділах ДАI.  

 
 
 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

СВБ ГУБОЗ МВС УКРАЇНИ ПО ЗАПОБІГАННЮ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА ЗЛОЧИНАМ  

В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 
О.В. Мельковський 

(Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського 
 державного університету внутрішніх справ, Україна) 

 
У сучасних умовах існування української держави одним 

із головних завдань влади оголошено подолання корупції у 
суспільстві. У теперішній час організація діяльності МВС Ук-
раїни направлена на деполітизацію та реформування органів 
внутрішніх справ (далі – ОВС), зміцнення кадрового потен-
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ціалу, усунення некомпетентних працівників від посад, подо-
лання корупції в ОВС та в державі в цілому. Відповідно, заяв-
лений курс на подолання корупції не може стати реальним 
без здійснення вагомих змін у самій системі МВС. Тому роль та 
значення Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України 
(далі – СВБ), однією з завдань якої є викорінення корупції, 
набуває неабиякого значення.  

На різних етапах розвитку цієї служби, в залежності від 

політичної ситуації в країні та поглядів керівництва на роль 

СВБ, змінювалися погляди на основні функції служби. На мо-

мент створення служби основні завдання її діяльності носили 

в основному профілактичний характер. В подальшому, у 

зв'язку з ростом рівня корумпованості суспільства та МВС, од-

ним із основних завдань служби стала протидія цим негатив-

ним явищам.  

Однак, як показує час, незважаючи на досить позитивні ре-

зультати роботи СВБ, проблема корупційних проявів в системі 

ОВС залишається досить гострою. Тому завдання служб по за-

побіганню втягування працівників ОВС в корупційну та іншу 

протиправну діяльність є досить актуальним.  

Нажаль, на сьогодні питання здійснення запобіжної ді-

яльності СВБ залишилися поза увагою науковців. Недостатньо 

регламентовано цей вид діяльності й нормативно-правовими 

актами МВС України.  

Відсутність теоретичних розробок зазначених проблем в 

діяльності СВБ та перспективи її подальшого розвитку, а та-

кож недостатньо ефективна діяльність щодо запобігання зло-

чинам, корупційним проявам та іншим правопорушення, які 

вчинюються працівниками ОВС, обумовили обрання зазначе-

ної проблематики дослідження  

Мета роботи полягає у комплексному дослідженні та розв'я-
занні основних проблем, пов'язаних з організацією діяльності 
СВБ щодо запобігання злочинам та іншим правопорушенням, а 
також формуванні на цій основі науково обґрунтованих пропо-
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зицій щодо вдосконалення чинних нормативно-правових актів з 
питань діяльності СВБ ГУБОЗ МВС України.  

Мета роботи зумовила такі основні завдання дослідження: 

визначити сутність діяльності СВБ; визначити особливості 

організації запобіжної діяльності ГУБОЗ МВС України; сфор-

мулювати та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

якісної організації діяльності СВБ ГУБОЗ МВС України по за-

побіганню злочинам та іншим правопорушенням. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов'язані з 

діяльністю СВБ ГУБОЗ МВС України щодо запобігання злочи-

нам та іншим правопорушенням.  

Предметом дослідження є організаційні аспекти діяльнос-

ті СВБ ГУБОЗ МВС України щодо запобігання злочинам та 

іншим правопорушенням.  

Під час дослідження використовувалися наступні методи: 

1) догматичний метод, який дозволив виявити основні про-

блеми чинного законодавства України та інших нормативно-

правових актів щодо організації діяльності СВБ; 2) статистич-

ний метод, який застосовувався при аналізі статистичних да-

них щодо діяльності СВБ по розкриттю та запобіганні зло-

чинів; 3) соціологічний метод – при анкетуванні працівників 

ОВС, у тому числі й працівників СВБ.  

Емпіричну базу дослідження складають статистична та 

аналітична інформація СВБ ГУБОЗ МВС України та їх терито-

ріальних підрозділів щодо основних результатів роботи служ-

би, вивчення думки з визначених проблем діючих працівників 

ОВС та СВБ шляхом проведення анкетування.  

На думку В.Б. Волженкіна, особовий склад ОВС виконує 

свої завдання та функції в умовах реального соціально-еко-

номічного та політичного становища в країні, тобто він не є 

якимось відірваним від суспільства, замкненим світом, а стано-

вить його невід’ємну частину. Тому різні соціальні негаразди 

безпосередньо впливають на стан справ в ОВС, ефективність їх 

діяльності [1, с.218].  
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Негативні явища, що існують в системі ОВС, безумовно 
підривають віру населення в здатність міліції· ефективно 
протидіяти злочинності, наносять значну шкоду авторитету 
державної влади. Тому здійснення контролю за вказаними 
процесами та їx подолання е необхідною умовою покращення 
іміджу системи ОВС. Так, за матеріалами служби внутрішньої 
безпеки за період 2005- 2009 років прокуратурою було пору-
шено більше ніж 2,5 тис. кримінальних справ відносно 
працівників ОВС, складено більше ніж 600 протоколів про 
корупційні діяння, до дисциплінарної відповідальності при-
тягнуто більше ніж 23,5 тис. співробітників міліції, з яких по-
над дві тисячі осіб звільнено зі служби.  

Діяльність СВБ на перший погляд по суті мало чим від-
різняється від діяльності інших оперативних підрозділів пра-
воохоронних органів. Відповідно до чинних відомчих норма-
тивних актів МВС України, СВБ застосовує такіж методи й за-
соби оперативно-розшукової діяльності, які використовуються 
в діяльності інших оперативних підрозділів МВС, СБУ, по-
даткової міліції, Міністерства оборони, Департаменту вико-
нання покарань, пограничної служби тощо. Разом з тим, спе-
цифіка діяльності СВБ відрізняється від інших аналогічних за 
функціями служб. В першу чергу різниця полягає у спрямо-
ваності їх діяльності, оскільки діяльність СВБ спрямована на 
запобігання злочинам та іншим правопорушенням, які вчи-
нюються працівниками ОВС. Слід зазначити, що, як правило, 
більшість осіб, які перевіряються або знаходяться в опера-
тивній розробці, мають аналогічну освіту та спеціальну під-
готовку, знайомі або користуються в своїй професійній діяль-
ності засобами та методами ОРД, об'єднані єдиними для всіх 
працівників міліції загальними повноваженнями та виконують 
аналогічні за змістом завданнями. Крім цього, слід враховува-
ти той факт, що існування корпоративних інтересів в системі 
МВС також відіграє суттєву роль в оцінці діяльності СВБ. 
Принцип корпоративності в МВС, як і в інших високоор-
ганізованих системах, базується на положеннях, згідно яких всі 
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працівники ОВС, у тому числі й працівники СВБ, є співро-
бітниками міліції та представниками однієї структури. Тому, в 
першу чергу, мають дбати про формування позитивного імід-
жу системи ОВС, та по можливості "не виносити сор з iзби". 
Зазначені обставини ускладнюють подолання можливого 
психологічного дискомфорту під час виконання функціо-
нальних обов'язків працівниками СВБ, особливо це стосується 
тих працівників, які недавно перейшли на роботу до даного 
підрозділу з інших служб ОВС. При цьому, до нового статусу, 
який зобов'язує здійснювати перевірку та документувати ко-
лишніх "товаришів по зброї", відразу пристосуватися досить 
проблематично. Тому завжди е вірогідність виникнення конф-
лікту інтересів між основними завданнями, що стоять перед 
працівниками СВБ, моральними принципами працівників та 
діючими корпоративними цінностями системи. Врахування 
зазначених обставин е одним із основних факторів при фор-
муванні поглядів на оцінку діяльності СВБ. Як нам вбачається, 
при відборі та підготовці потенційних кандидатів до СВБ та 
формуванні кадрового складу цієї служби, необхідне обов'яз-
кове врахування принципів моралі та службової етики. Це бу-
де сприяти більш динамічному формуванню у працівників 
СВБ позитивного відношення до виконання службових 
обов'язків. При цьому, одним із основних напрямків діяльності 
СВБ повинна бути діяльність щодо запобігання скоєння зло-
чинів та інших правопорушень на ранніх стадіях, шляхом 
своєчасного виявлення працівників ОВС, що здатні до проти-
правних дій, та вжиття відносно них відповідних заходів реа-
гування. Результати такої діяльності повинні забезпечити 
формування позитивного іміджу всієї системи. У разі виявлен-
ня працівниками СВБ правопорушень, у тому числі й злочи-
нів, саме своєчасне інформування особового складу про вжит-
тя відповідних заходів реагування до винних осіб повинно 
слугувати утримуючим фактором для всіх діючих праців-
ників, які можливо тільки збираються порушити закон. Для 
цього необхідна висока поінформованість щодо негативних 
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явищ в самій системі ОВС та підтримка офіційної позиції 
керівництва МВС, направленої на формування нетерпимості 
до осіб, що скоюють правопорушення та злочини. Взагалі, 
вважаємо за необхідне формування в суспільстві та усій 
системі ОВС загального позитивного відношення до осіб, які 
сумлінно дотримуються вимог закону, закріплення думки що 
бути законослухняним громадянином та дисциплінованим 
службовцем є матеріально вигідним та доцільним, а можливо 
й матеріального стимулювання вказаних осіб.  

На сьогодні проблемами діяльності СВБ займаються не 

тільки фахівці в даній галузі, а й представники громадських 

організацій. Так, у 2009 році було проведено громадською 

організацією "Всеукраїнська спеціальна колегія з питань бо-

ротьби з корупцією та організованою злочинністю" опитування 

громадян з цієї проблематики. Результати опитування свідчать, 

що переважна більшість громадян, а саме 77,2% (у 2008 р. – 

76,6%), знає про функціонування СВБ. Лише в Дніпропет-

ровській області, як i у 2008 році, більшість респондентів не 

проінформовані про діяльність СВБ. Не знають про діяльність 

Служби й окремі працівники ОВС. Якщо у 2008 році таких 

працівників нараховувалось 26, то у 2009 році – 158.  

48, I % респондентів серед населення оцінили роботу СВБ 

як не ефективну та "скоріше не ефективну" (у 2008 р. – 52,5%).  

Звертає на себе увагу й той факт, що майже 30% опитаних 

працівників ОВС вважають діяльність СВБ малоефективною (у 

2008 р. – 40%). 15,9% опитаних громадян засвідчили, що їм осо-

бисто відомі факти проявів хабарництва серед працівників 

СВБ (у 2008р. – 32,9%). Про особисту інформованість щодо 

фактів хабарництва з боку працівників СВБ повідомили 19,1% 

працівників міліції (у 2008р. – 24,1 %),  

Слід зазначити, що переважна більшість респондентів се-
ред населення у випадках корупційних або інших протиправ-
них дій з боку працівників міліції вважають за потрібне звер-
нутися до органів прокуратури – 26% (у 2008 р. – 27,1%) та СБУ – 
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19,2% (у 2008 р. – 20,7%), а лише 15,3% (у 2008 р. – 13,1%) – до 
СВБ.  

Аналіз результатів, отриманих під час наукового дослі-
дження, свідчить про наявність значних проблем в організації 
діяльності СВБ. На нашу думку, в першу чергу це пов'язано з 
однією з основних проблем, яка притаманна всій системі МВС 
України та СВБ зокрема. А саме, недостатньої уваги, що при-
діляється якості кадрового потенціалу. Тому вважаємо, що 
критерії оцінки кандидатів на службу до СВБ повинні бути 
переглянуті в бік підвищення вимог як до морально-психо-
логічних якостей, так і до рівня професійних можливостей. 
Безумовно, від рівня вмотивованості діючих працівників на 
виконання покладених на СВБ завдань залежить результатив-
ність дій служби, та як наслідок здатність забезпечувати безпе-
ку всієї системи МВС України. 

У зв'язку з цим цікавим може бути наприклад такий дос-
від, коли на початку заснування СББ, на керівні та оперативні 
посади здійснювався відбір кандидатів не тільки за принци-
пом професіоналізму та досвідченості. Однією з вимог до кан-
дидатів була наявність у них високих морально-ділових яко-
стей та відповідного рівня інтелекту. Однією з форм відбору 
на керівні посади обласних підрозділів СВБ було проведення 
конкурсу рефератів на тему, як кандидат бачить напрямки 
розвитку служби та форми її роботи. В подальшому за резуль-
татами вказаного конкурсу здійснювалось призначення на 
керівну посаду.  

В переліку сучасних проблем, які існують в системі ОВС 

на сучасному етапі, необхідно зосередити увагу на такому пи-
танні як кадрова стабільність підрозділів внутрішньої безпеки. 

Нестабільність кадрового складу в системі ОВС визначається 
науковцями однією з основних проблем, вирішення якої в су-
часних умовах є дуже проблематичною, але вкрай необхідною. 

Плинність кадрів ОВС та СВБ зокрема, знаходиться на досить 
високому рівні. Для прикладу, в ВВБ в Запорізькій області в 

період з 2005 по 2010 рік відбулася заміна особового складу 
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підрозділу практично на 70%, при цьому якість кадрового 

потенціалу та результативність дій не зазнали позитивних 
змін. Вислів "кадри вирішують усе" в різні часи історичного 

розвитку нашої держави та системи МВС був досить актуаль-
ним, залишається він таким на нашу думку i зараз. До-
сліджуючи вказану проблему слід визначити, що вона значно 

загострилася в останні роки. Так за наслідками політичних 
подій періодичні зміни в кадровому складі ОВС стали досить 

частим явищем. При цьому необхідність кадрових перестано-
вок не завжди, як показує час, можна вважати доцільною. 

Цілком очевидним е той факт, що формування професійного 
ядра будь-якої системи, процес довгий та кропіткий, особливо 
це стосується системи ОВС. СВБ є невід’ємною частиною ОВС, 

тому існує в середовищі тих же системних проблем. При цьо-
му слід враховувати нестандартність функцій та специфіч-

ність завдань, які вирішує вказана служба. Основною особли-
вістю СВБ, як ми вважаємо, є здійснення діяльності в напрямку 
не тільки боротьби зі злочинністю та захисту прав та свобод 

громадян держави, але й захист інтересів самої системи ОВС та 
її фундаментальних основ. Будь-яка система стабільно може 

існувати в умовах, коли всі складові працюють злагоджено, 
прогнозовано, без перебоїв. У випадку нормальної роботи, 

часта заміна робочих складових системи, не є доцільним рі-
шенням, а іноді приносить більше шкоди, ніж позитивних 
змін. Тому вбачається, що "кадрова чехарда" та безпідставна 

зміна кадрів в системі ОВС та внутрішньої безпеки зокрема, не 
може вважатися стабілізуючим та укріплюючим фактором в 

формуванні фундаментальних основ стабільності усієї систе-
ми, та наврядчи може сприяти її розвитку.  

На шляху формування високопрофесійного кадрового по-

тенціалу для СВБ ми вважаємо за необхідне запровадити на 
базі одного із вищих навчальних закладів МВС України під-

готовку спеціалістів для діяльності, пов'язаної з забезпеченням 
внутрішньої безпеки системи ОВС. Це дозволить в майбутнь-
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ому значно покращити кадрові можливості та оперативні 
позиції СВБ.  

На наш погляд, позитивною умовою, при призначені на 
посаду в підрозділи внутрішньої безпеки, було б нормативне 
закріплення вимоги щодо обов'язкового узгодження з колек-
тивом діючих та колишніх працівників, радою ветеранів ОВС, 
по аналоги з подібним порядком встановленим в деяких краї-
нах Європи, зокрема в Германії. Це надало б можливість за-
безпечити необхідну наступністъ (рос."приемственность") кад-
рового складу та попередити призначення осіб, які не від-
повідають встановленим вимогам. При цьому застосування 
такого принципу Монреля як: "найкращий показник пере-
вірки людини в майбутньому – це її поведінка в минулому" 
був би дуже доречним у цьому випадку [2]. Крім цього, на на-
шу думку, заслуговує на увагу й необхідність обов'язкового 
використання в оперативній діяльності служби можливостей 
колишніх працівників внутрішньої безпеки, у тому числі в 
якості джерел оперативної інформації. Це дозволить задіяти 
невикористаний на теперішній час потенціал досвіду та висо-
кого професіоналізму значної кількості ветеранів внутрішньої 
безпеки, які згодні на подальше співробітництво зі службою. У 
подальшому, це має сприяти більш якісному виконанню на-
явних завдань служби. Взагалі, ми вважаємо, процес взаємодії 
системи ОВС та її колишніх працівників повинен мати дво-
сторонній характер. Вплив системи ОВС на осіб, що її залиши-
ли, особливо "оперативників", повинен бути постійним, з ви-
користанням як потенційних можливостей ветеранів, так i на-
дання їм додаткових преференцій, у тому числі i в сприянні 
отримання додаткової роботи та соціального захисту. Зазна-
чена проблема, на наш погляд, є досить актуальною. Як зазна-
чив П.Я. Пригунов, непродуманість в Україні систем и пра-
цевлаштування звільнених з силових структур співробітників 
(у зв'язку з скороченням штатів, за вислугою років, станом 
здоров'я) веде до зростання притоку професійних кадрів до 
кримінальних структур [3, с.35].  
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Також ми вважаємо за доцільне розробити та ввести в дію 

Кодекс поведінки оперативних працівників (у тому числі й до 

СВБ), що надасть можливість підвищити вимоги до якісного 

відбору кандидатів на посади. 3 метою покращення контролю 

за діяльністю працівників СВБ та відбору кандидатів до служ-

би вважаємо за необхідне запровадити для них обов'язкову 

періодичну перевірку з застосуванням можливостей полігра-

фу, у тому числі при проходженні атестування особового 

складу, від керівників вищого рівня до "рядових" представни-

ків територіальних органів.  

В переліку основних функцій внутрішньої безпеки, при її 

створенні, було визначено запобігання злочинам, проникнен-

ню на службу до підрозділів МВС України осіб, що переслі-

дують злочинні та корисливі наміри, а також протидія спро-

бам утягування працівників системи ОВС у протиправну ді-

яльність. На жаль, як по казав час, за цим напрямком роботи 

СВБ вживалося не достатньо заходів. Результатом недоліків та 

прорахунків в цьому напрямку роботи стала значна кількість 

працівників ОВС притягнутих до відповідальності за різні ви-

ди правопорушень. Нажаль процес боротьби з такими нега-

тивними явищами, як корупція, здійснюється, як правило, на 

низькому рівні. Серед виявлених фактів, як свідчать статис-

тичні данні СВБ [4], переважно притягуються до відповідаль-

ності працівники нижньої та середньої ланки (молодший та 

середній начальницький склад). Це становище, не е дійсним 

відображенням об'єктивного стану рівня корупції в системі 

МВС в цілому. Вибіркова боротьба з корупцією тільки на ниж-

чому рівні, доводить недостатню спроможність в сучасних 

умовах підрозділів СВБ вести масштабну боротьбу з негатив-

ними явищами в системі ОВС. Тому, на наш погляд, в сучас-

ний період виникла потреба стратегічних змін в поглядах на 

боротьбу з корупцією на всіх рівнях системи ОВС.  

Ми вважаємо, що низька поінформованість підрозділів 

СВБ щодо існуючих негативних факторів та відносно праців-
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ників ОВС, які потенційно можуть стати на злочинний шлях 

або вчинюють злочини, є основним чинником недостатньої 

результативності діяльності служб и по запобіганню злочинів 

та правопорушень в системі ОВС. Тому, для забезпечення 

результативності в службовій діяльності СВБ на шляху запобі-

гання правопорушенням та злочинам, однією з суттєвих змін в 

діяльності служби, було б створення цільової (спеціалізованої) 

оперативної інформаційної бази. Запровадження обов'язко-

вого ведення спеціального обліку інформації, що надходить 

до служб и стосовно представників системи ОВС є потребою 

сучасного стану підрозділів СВБ. Даний інформаційний масив 

слід заповнювати всіма наявними даними на діючих та ко-

лишніх працівників ОВС (у тому числі СВБ) з моменту почат-

ку служби до їх звільнення, працівників відносно яких раніше 

надходила оперативна інформація. За можливістю до вказа-

них обліків необхідно долучити інформацію інших правоохо-

ронних органів. В таких обліках повинно ураховуватися всі 

можливі дані, в тому числі i перелік осіб які затримувалися, 

перевірялися, притягалися до відповідальності працівником 

ОВС (ВБ).Використання подібних обліків, як нам вбачається, 

буде сприяти більш якісному виконанню покладених на СВБ 

профілактичних завдань, забезпечить інформаційну обізна-

ність та результативність дій служб и по забезпеченню ста-

більності систем и та здійсненню контролю i позитивного 

впливу на процеси, що проходять в ОВС. Крім цього, дозво-

лить своєчасно вживати необхідні заходи щодо запобігання 

скоєнню протиправних дій як працівниками міліції, так і 

відносно них.  

Досить цікавою, а можливо й необхідною в сучасних умо-

вах, є пропозиція С.А. Алтухова про введення обов'язкової 

дактилоскопічної, реєстрації працівників ОВС [5, с.48]. Вказані 

дії необхідно застосовувати для забезпечення контролю та 

профілактичного впливу на діяльність діючих працівників 

ОВС. Крім цього, З метою запобігання можливим фактам 
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причетності працівників ОВС до вживання наркотичних за-

собів, на нашу думку, в системі охорони здоров'я ОВС, крім 

щорічних обов'язкових медичних профоглядів, слід запрова-

дити обов'язкове періодичне тестування особового складу з 

метою виявлення слідів вживання наркотичних засобів та пси-

хотропних речовин. Контроль та безпосередню участь у про-

ведені вказаних тестів слід покласти на СВБ. Подібні дії слід 

запровадити в формі обов'язкового (можливо раз у квартал або 

півроку) проходження медико- психологічного огляду всіх 

діючих працівників ОВС. Огляд можливо здійснювати зашиф-

ровано, без розголошення дійсної мети дослідження, це дозво-

лить забезпечити більшу об’єктивність результатів даного за-

ходу перевірки.  

Таким чином, діяльність підрозділів СВБ, яка направлена 

на запобігання злочинам та іншим правопорушенням в сис-

темі ОВС, на сучасному етапі свого розвитку потребує доско-

налих, структурних змін, що дозволять здійснити якісний 

крок на шляху реформування МВС, як системи правоохорон-

них органів. На нашу думку, основним завданням діяльності 

служби слід визначити запобіжну діяльність, що дозволить на 

ранніх етапах попереджувати негативні тенденції в системі 

ОВС та вживати відповідні заходи реагування, надасть мож-

ливість для здійснення відповідних дій на шляху до покра-

щення іміджу всієї системи ОВС.  
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
С.М. Баймолдина 

(Евразийский национальный университет 
им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан) 

 
Полноценная защита прав личности и государства немыс-

лима без соблюдения демократических принципов, утверж-
денных международно-правовыми и конституционными нор-
мами, а также соблюдением национального законодательства 
в сфере защиты прав человека. Глобализация, интернациона-
лизация и интеллектуализация преступности требует новых 
подходов в борьбе с преступностью, реформирование отдель-
ных структур правоохранительной системы Казахстана.  

В Ежегодных Посланиях, в частности в Новом Послании 
"Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые 
возможности Казахстана", Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев отмечает, что "нам предстоит серьезная работа 
по реформированию правоохранительной системы. Сегодня, 
к сожалению, нам всем видны ее проблемы, возникшие из-за 
неэффективного управления, конфликта функций правоох-
ранительных органов, отсутствия надлежащей кадровой рабо-
ты, а также отсутствия прозрачности и контроля за деятель-
ностью правоохранительной системы страны [1].  

 Участившиеся в последнее время проявления преступно-
сти, террористические акты [2] и другие правонарушения 
свидетельствуют о недостаточной эффективности применяе-
мых мер. Проблема соблюдения интересов личности как чело-
века и гражданина занимает особое место в системе прав, как 
правовой науки, так и правоприменительной практики любо-
го демократического государства, особенно в странах СНГ. Это 
связано с рядом факторов, одним из которых является станов-
ление и развитие демократических принципов, присоедине-
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ние стран СНГ к международно-правовым документам по за-
щите и соблюдении конституционных прав человека. Ранее 
нами рассматривались научные исследования, проведенные 
зарубежными учеными и практиками в сфере защиты консти-
туционных прав человека. Как свидетельствует практика и 
уголовная статистика, наиболее распространенными видами 
нарушений прав человека в правоохранительных органах яв-
ляется превышение должностных полномочий с применением 
разного вида насилия, коррупционные преступления, вымога-
тельство и ряд других [3]. Одной из причин достаточно редко-
го на практике применения норм главы 19 УК РФ является 
определенное несовершенство законодательной конструкции 
данных норм. Не намного позитивнее выглядит положение 
дел и в доктрине уголовного права [4]. 

В юридической литературе ряда зарубежных стран уде-
ляется значительное внимание историческим, политическим, 
правовым аспектам, идеологическим проблемам имплемента-
ции международно-правовых стандартов личных прав и свобод 
человека. Можно назвать работы таких учѐных, как И.Акира, 
Д. Анцилотти, Д. Барри, А.Блюд, Я.Браунмай, Х.Бѐрнс, Э Брэд-
ли, А. С. Бюргенталь, Д.Гомиен, Г. Джонсон, Ф. Джессеп, М.Дже-
нис, Я.Драгонец, Т. Черони, Г. Трипель, В. Кауфман, С.Кол-
ливер, Г. Кельзен, Ф. Куинн, Р. Кей, Дж.Кин, Г. Лаутерпахт, 
Д.Ласор, Ж.П.Лауэр, Д. Макбрайд, М. Макдугал, Ж.Г.Мерри-
лис, Р. А. Мюллерсон, Л. Оппенгейм, Ж.Ореа, М. Райзман, 
П. Райдонов, П.Ричард, А.Н. Робертсон, Ш. Руссо, Ж. Ссель, 
В.Стерн, С.П.Синда, А. Фердрос, Д.П.Форсайт, Т.К. Хартли, 
У.Шаба, А.Шайо, В.Желтман, Н.Жернер, А.Жирарде, А. Цорн, 
Л. Зегвельд и др .  

В последние годы данная проблема стала объектом прис-
тального внимания и учѐных из государств СНГ, в качестве 
примера можно представить труды Е.Б. Аграновской, К.В. Аки-
менко, К.И. Батыра, И.П. Блищенко, М. Бобина, Л.В. Бойцовой, 
В.В. Бойцовой, А.С. Гавердовского, О.А. Галустьян, А.В. Гур-
ского, Г. Даниленко, Н.Г. Дорониной, А.К. Зыбайло, Е.А. Лука-
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шевой, И.И. Лукашука, Г.П. Лупарева, Б.Г. Манова, И.Л. Маро-
гуловой, Н.В. Миронова, А.А. Мишина, А.П. Мовчана, В.С. Нер-
сесянца, Я.А. Островского, Л.В. Павловой, М.А. Пешкова, И.Л. Пет-
рухина, С.В. Полениной, И.В. Ростовщикова, М.А. Сарсенбаева, 
Ю.А. Тихомирова, В.А. Туманова, В.Ю. Калугина, В.А. Карташ-
кина, Е.Т. Усенко, Н.Ю. Хаманевой, С.В. Черниченко, М.Л. Энти-
на, А.М. Эрделевского и др. Процесс развития демократиче-
ского общества в значительной мере зависит от объѐма прав и 
свобод личности, определяющих еѐ социально-правовой ста-
тус, обеспечивающих характер жизнедеятельности, взаимо-
связи и взаимодействия индивидов в обществе. Именно поэ-
тому проблема обеспечения и защиты прав человека на всѐм 
протяжении истории человеческой цивилизации была пред-
метом острых дискуссий и каждая ступень эволюции общест-
ва была шагом на пути обретения и расширения подлинной 
свободы [5]. 

Некоторые вопросы уголовно-правового характера в дан-
ной сфере затрагиваются в работах В.Н. Винокурова, И.С. Вла-
сова, П.И. Гришаева, А.Э. Жалинского, А.Н. Красикова, И.Д. Ко-
зочкина, В.Н. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой, Л.Г. Мачковского, 
Ф.М. Решетникова, А.А. Рожнова и других, в диссертациях 
И.В. Бессоновой, А.Г. Блинова, В.А. Бурковской, Д.В. Бушкова, 
О.Г. Глуховой, Е.А. Димитровой, В.П. Жеребкина, Е.Е. Калаш-
никовой, А.А. Коваленко, А.В. Козлова, Э.А. Коренковой, В.А. Ку-
ликова, Ю.В. Логвинова, С.Я. Лиховой, В.Ю. Малаховой, Н.Г. Ма-
жинской, Л.Г. Мачковского, В.А. Новикова, Т.Н. Нуркаевой, 
В.В. Пилявца, Г.А. Станкевич, Н.В. Терещенко, П.А. Филиппо-
ва, М.С. Фокина, И.А. Юрченко, В.К. Хана и других ученых. 
Частные проблемы уголовно-процессуального и уголовно-
правового регулирования охраны конституционных прав и 
свобод человека и гражданина исследуются в работах, Е.Е. Ка-
лашниковой, Л.О. Красавчиковой, И.Л. Петрухина, Ю.И. Сте-
цовского, И.М. Тяжковой, П.А. Филиппова, И.А. Юрченко. 
Однако комплексных монографических исследований проб-
лем уголовно-правового обеспечения конституционных прав 
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и свобод человека и гражданина по законодательству Россий-
ской Федерации и Казахстана нет, что, несомненно, оказы-
вается на правоприменительной практике.  

В целях совершенствования деятельности правоохрани-

тельных органов был принят Указ Президента Республики 

Казахстан от 17 августа 2010 года № 1039 "О мерах по повыше-

нию эффективности правоохранительной деятельности и су-

дебной системы в Республике Казахстан" [5]. В данном норма-

тивном акте предусматриваются процессы реформирования 

органов правоохранительной системы, в частности, в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 40, подпунктами 3) и 5) статьи 44 

Конституции Республики Казахстан указано следующее: 

1. Образовать при Верховном Суде Департамент по обес-

печению деятельности судов (аппарат Верховного Суда Рес-

публики Казахстан), как уполномоченный орган по организа-

ционному и материально-техническому обеспечению дея-

тельности Верховного Суда, местных и других судов с терри-

ториальными подразделениями (канцеляриями судов) в облас-

тях, столице и городах республиканского значения. 

2. Упразднить Комитет по судебному администрирова-

нию при Верховном Суде Республики Казахстан с передачей 

функций и полномочий по: 

исполнению исполнительных документов, организации 

работ по учету, хранению, оценке и дальнейшему использо-

ванию имущества, обращенного (поступившего) в республи-

канскую собственность по отдельным основаниям Министер-

ству юстиции Республики Казахстан;  

организационному, материально-техническому и иному 

обеспечению деятельности областных, районных и прирав-

ненных к ним судов, организационному и методическому ру-

ководству деятельностью судебных приставов вновь образо-

ванному Департаменту по обеспечению деятельности судов 

при Верховном Суде (аппарату Верховного Суда Республики 

Казахстан). 
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3. Реорганизовать Министерство внутренних дел Респуб-
лики Казахстан с передачей его функций и полномочий: 

- связанных с деятельностью следующих органов:  
медицинских вытрезвителей в ведение Министерства здра-

воохранения Республики Казахстан, за исключением функций 
по доставке нарушителей общественного порядка в медицин-
ские вытрезвители; 

центров временной изоляции, адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних в ведение Министерства образования и 
науки Республики Казахстан; 

- по проведению государственного технического осмотра 
транспортных средств в конкурентную среду, с передачей 
полномочий по контролю за проведением указанного техни-
ческого осмотра Министерству транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан, с сохранением за Министерством 
внутренних дел функции контроля за своевременностью про-
хождения государственного технического осмотра; 

- по охранной деятельности в конкурентную среду, за ис-
ключением функции по охране особо важных стратегических 
объектов. 

4. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан опти-
мизировать систему транспортной прокуратуры путем слия-
ния трех региональных транспортных прокуратур в одну при 
Генеральной прокуратуре Республики. 

5. Правительству Республики Казахстан: 
1) требуется обеспечить следующее: реорганизацию След-

ственного комитета и Комитета криминальной полиции Ми-
нистерства внутренних дел Республики Казахстан путем их 
слияния в Комитет по расследованию Министерства внутрен-
них дел Республики Казахстан; принятие мер по повышению 
эффективности деятельности Комитета по борьбе с наркобиз-
несом и контролю за оборотом наркотиков Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан, в том числе с переда-
чей ему в непосредственное подчинение территориальных 
подразделений органов внутренних дел, осуществляющих 
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борьбу с наркобизнесом; образование Комитета миграцион-
ной полиции Министерства внутренних дел Республики Ка-
захстан; разработку системы мер по поэтапной передаче в ве-
дение Министерства юстиции Республики Казахстан функ-
ций и полномочий Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан по исполнению административного взыскания в 
виде административного ареста в специальных приемниках и 
обеспечению функционирования этих учреждений; 

2) внести предложения по сокращению штатной числен-
ности правоохранительных органов Республики Казахстан; 

3) за счет сокращения управленческого аппарата цент-
рального и областного звена соответствующих государствен-
ных органов и иных мер обеспечить кадровое и материально-
техническое укрепление городских и районных подразделе-
ний правоохранительных и специальных органов; 

4) оптимизировать систему органов внутренних дел на 
транспорте путем слияния трех региональных департаментов 
на транспорте в одно подразделение при Министерстве внут-
ренних дел Республики Казахстан; 

5) оптимизировать систему ведомственных учебных заве-
дений Министерства внутренних дел Республики Казахстан; 

6) принять меры по повышению качества судебно-
экспертного обеспечения судопроизводства путем совершен-
ствования системы профессиональной подготовки судебных 
экспертов, улучшения материально-технической и научно-
методической базы экспертных исследований; 

7) до конца 2010 года разработать и внести на рассмотре-
ние Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекты 
законов, вытекающие из требований настоящего Указа, а так-
же направленные на: приведение действующего законода-
тельства в соответствие с требованиями Конвенции ООН про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, принятой 10 де-
кабря 1984 года; либерализацию уголовного законодательства 
и декриминализацию преступлений, не представляющих боль-



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 334 

шой общественной опасности, в том числе в экономической 
сфере, с переводом их в категорию административных право-
нарушений и усилением административной ответственности 
за их совершение, в том числе путем введения администра-
тивной преюдиции, а также переоценку степени тяжести 
отдельных преступлений путем смягчения наказаний; совер-
шенствование системы обеспечения правопорядка и общест-
венной безопасности на основе передового зарубежного опы-
та; передачу функции организации и осуществления соци-
альной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные 
наказания, в ведение местных исполнительных органов; 

расширение сферы применения наказаний, не связанных 
с лишением свободы, в том числе в виде штрафа, обществен-
ных работ и ограничения свободы, а также мер пресечения, 
альтернативных аресту; 

дальнейшее упрощение досудебного производства по уго-
ловным делам, повышение его оперативности, в том числе по-
средством введения поощрительных норм в отношении обви-
няемых, сотрудничающих со следствием; расширение прими-
рительных процедур в уголовном судопроизводстве, в том 
числе развитие института медиации, а также расширение ка-
тегории уголовных дел частного и частно-публичного обви-
нения; регламентацию порядка освобождения лиц от уголов-
ной ответственности в связи с примирением сторон, когда 
вред причиняется государству, и установление ограничений 
для применения меры пресечения в виде ареста к лицам, со-
вершившим экономические преступления небольшой и сред-
ней тяжести, а также их освобождение от уголовной ответст-
венности в случае добровольного погашения причиненного 
ущерба; совершенствование форм и методов контроля за по-
ведением обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 
пресечения избран домашний арест или подписка о невыезде 
и надлежащем поведении, осужденных к ограничению свобо-
ды, условно осужденных, условно-досрочно освобожденных, в 
том числе с широким использованием электронных средств 
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слежения; усиление координирующей функции органов про-
куратуры по отношению к правоохранительной деятельности; 
повышение роли и ответственности прокурора в досудебном 
производстве путем возложения на него дополнительных обя-
занностей по надзору за законностью уголовного преследова-
ния, в том числе за возбуждением уголовных дел; признание 
факта совершения сотрудниками правоохранительных орга-
нов и судьями преступления с использованием своего служеб-
ного положения обстоятельством, отягчающим уголовную 
ответственность и наказание; сведение до минимума вариан-
тов альтернативной подследственности, в том числе отнесение 
к исключительной подследственности Министерства внут-
ренних дел Республики Казахстан расследования уголовных 
дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а к 
исключительной подследственности органов финансовой по-
лиции расследования уголовных дел о преступлениях в сфере 
экономической деятельности и коррупционных преступле-
ниях, с сохранением альтернативной подследственности с ор-
ганами национальной безопасности только в случаях, когда 
эти деяния совершены в совокупности с другими преступле-
ниями, уголовные дела по которым относятся к подследствен-
ности органов национальной безопасности; исключение фак-
тов необоснованного вмешательства правоохранительных 
органов в деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе 
путем дальнейшего сокращения перечня государственных 
органов, имеющих право осуществлять проверки хозяйствую-
щих субъектов; противодействие неправомерному захвату биз-
неса и собственности (рейдерству); 

определение основных и обеспечивающих функций сот-
рудников правоохранительных, иных силовых и специальных 
органов; 

сохранение воинских и специальных званий, классных чи-
нов, права ношения форменной одежды с погонами только за 
сотрудниками правоохранительных, иных силовых и специ-
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альных органов, непосредственно выполняющими основные 
задачи и функции, с установлением должностных окладов сот-
рудникам данных органов, которые лишаются указанных 
атрибутов, не ниже имевшихся и с учетом ранее установлен-
ных надбавок; сохранение для лиц, подпадающих под дейст-
вие настоящего Указа, социального обеспечения, всех льгот и 
преимуществ при выходе на пенсию, а для лиц, прослужив-
ших не менее 20 лет, возможность завершения прохождения 
службы на аттестованных должностях; 

установление объективно сопоставимых надбавок за соот-
ветствующие воинские и специальные звания, классные чины, 
определение уровня их соответствия в правоохранительных, 
иных силовых и специальных органах; 

оптимизацию перечня должностей и соответствующих им 
предельных воинских и специальных званий, классных чинов 
старшего начальствующего состава в центральных и террито-
риальных подразделениях правоохранительных и специаль-
ных органов; внедрение единых правовых стандартов и норм 
прохождения правоохранительной службы, единых подходов 
к социальной и правовой защите сотрудников правоохрани-
тельных органов; формирование персонального состава пра-
воохранительных органов путем системной кадровой ротации 
руководящего состава правоохранительных органов; совер-
шенствование системы отчетности и оценки деятельности 
правоохранительных органов, с приоритетом вопросов про-
филактики преступности, защиты конституционных прав и 
свобод граждан, интересов общества и государства, доверия со 
стороны населения, с определением механизмов внешней 
оценки, даваемой представительными органами и обществен-
ностью, с введением рейтинговой оценки уровня коррупции в 
правоохранительных органах и судах; установление различ-
ных форм сотрудничества правоохранительных органов с 
институтами гражданского общества; совершенствование и 
упрощение судопроизводства в целях обеспечения оператив-
ной и справедливой защиты прав и законных интересов граж-
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дан и организаций, а также государства; расширение пределов 
судебного контроля в досудебном производстве; наделение 
судов дополнительными полномочиями по восполнению на 
подготовительных стадиях судебного разбирательства пробе-
лов досудебного производства с соблюдением основных прин-
ципов отправления правосудия; 

расширение сферы досудебного урегулирования граж-
данско-правовых споров и альтернативных способов их раз-
решения; внедрение повышенных критериев и стандартов для 
судей и кандидатов на должности судей; 

8) совместно с акимами областей, столицы и городов рес-
публиканского значения: 

до конца 2010 года обеспечить принятие отраслевой и ре-
гиональных программ профилактики правонарушений, пре-
дусмотрев при этом современные методы обеспечения право-
порядка и общественной безопасности, выявления и устране-
ния причин и условий, способствующих совершению престу-
плений и правонарушений; принять меры по повышению от-
ветственности местных исполнительных органов в сфере 
профилактики правонарушений и обеспечения правопоряд-
ка, в том числе путем регулярного рассмотрения на заседани-
ях Правительства Республики Казахстан и акиматов отчетов 
акимов соответствующих уровней;  

9) обеспечить внедрение передового, основанного на инно-
вационных технологиях, мирового опыта в деятельность пра-
воохранительных органов и судов в целях обеспечения дос-
тупности и прозрачности их деятельности;  

10) совместно с заинтересованными государственными ор-
ганами внести предложения о введении в Республике инсти-
тута частной детективной деятельности;  

11) обеспечить перераспределение штатной численности 
упраздняемого и реорганизуемого государственных органов 
Республики Казахстан. 

6. Внести в Указ Президента Республики Казахстан 
от 22 апреля 2009 года № 793 "О дополнительных мерах по 
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усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальней-
шему совершенствованию правоохранительной деятельности 
в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., 
№ 19, ст. 166) следующее изменение: подпункт 1) пункта 5 иск-
лючить. 

7. Совету Безопасности Республики Казахстан осуществ-

лять координацию работы силовых органов.  

8. Правительству Республики Казахстан совместно с Адми-

нистрацией Президента Республики Казахстан разработать и 

утвердить в месячный срок план действий по реализации нас-

тоящего Указа и принять исчерпывающие меры по его выпол-

нению.  

9. Межведомственной комиссии по проведению админи-

стративной реформы в Республике Казахстан продолжить ра-

боту, связанную с модернизацией правоохранительной и су-

дебной систем [5].  

Указанные реформы правоохранительной системы Рес-

публики Казахстан, как предполагается авторами данного 

указа, будут способствовать значительному сокращению пре-

ступности среди сотрудников правоохранительной системы и 

в целом, на сокращение преступности. 
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Україна) 

 
В даній статті проводиться аналіз заходів підрозділів МВС 

України при можливих протиправних діях зі сторони теро-
ристичних формувань. 

Тероризм  це застосування чи погроза застосування на-
сильства або інших загально небезпечних дій, які створюють 

загрозу для життя і здоров я певного кола осіб, можуть спри-
чинити майнові втрати або інші небезпечні для суспільства 
наслідки і спрямовані на підрив атмосфери спокою, на деста-
білізацію, залякування або пригнічення суспільства з метою 
вплинути на прийняття державними органами, міжнародною 
організацією, фізичною чи юридичною особою будь-якого 
рішення або утримання від нього. 

Тепер тероризм проник до усіх галузей державного 
управління, економіки і суспільного життя. Його основною 
метою, як і в давні часи, є поширення страху насильства, зни-
щення власності, захоплення заручників з найрізноманітні-
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шими цілями. Характерними рисами  застосування примусу, 
надзвичайно високий рівень спланованості й узгодженості дій, 
постійна і безперервна загроза подальших насильницьких 
акцій. 

За минулі три десятиріччя в світі зафіксовано більше 

8000 різних терористичних актів, переважна більшість з яких  
вибухи. На них припадає близько половини всіх терористич-
них актів. Аналізуючи проведені антитерористичні операції в 
колишньому Радянському Союзі, державах СНД, можна сказа-
ти, що більшість терористичних актів здійснюється шляхом 

захоплення адміністративних режимних об єктів, різних видів 

транспорту (частіше  літаків) і, як правило, мету вони праг-
нуть досягти через погрози знищення заручників, яких вони 
захопили. Найбільш часто зазнають нальотів споруди по-
сольств, урядові установи, партійні офіси. Чеченський теро-
ризм дав приклад нападу на лікарню. 

Деякі найбільш яскраві приклади терористичних актів 
сучасності: 

Трагічні події у США 11 вересня 2001 року в результаті 
якого за останніми даними загинуло 2977 осіб (не рахуючи 
19 терористів) та більше шести тисяч постраждали. Серед за-
гиблих – громадяни більше 90 країн світу. 

17 грудня 1996 р. одна з організацій революційного руху 
імені Тунак Омару (Перу) в ході інтенсивної атаки із застосу-
ванням автоматичної зброї і гранат захопила японське посоль-
ство. Заручниками стали близько 200 осіб, серед яких посли 
Австрії, Болівії, Бразилії, Венесуели, Німеччини, Канади, Ку-
би, Південної Кореї, Японії, міністри закордонних справ і сіль-
ського господарства. Терористи погрожували вбити всіх заруч-
ників, якщо перуанська влада не звільнить з тюрми їхніх со-
ратників; 

У квітні 1995 р. в м. Оклахома-Сіті (США) було підірвано 
будинок федеральної влади. У результаті вибуху вантажівки з 
двома тонами саморобної вибухівки загинули 168 осіб (у т. ч. 
19 дітей), число поранених перевищило 500 осіб; 
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6 жовтня 1981 р. в Каїрі (Єгипет) під час проведення вій-

ськового параду на честь 8-ої річниці форсування єгипетськи-

ми військами Суецького каналу було вбито президента Єгипту 

А. Садата. Вбивство організувала одна з бойових груп "братів-

мусульман" під назвою "Аль-Джихад" ("свята війна") за те, що 

президент заключив мирну угоду з Ізраїлем. 

До видів терористичної діяльності відносяться: 

- облога; 

- проникнення; 

- шантаж; 

- безпосередній напад; 

- захоплення заручників; 

- викрадення транспортних засобів; 

 - саботаж, пошкодження матеріальних цінностей, засобів 

виробництва. 

Обираючи об єкт своїх дій, терористи керуються такими 

вимогами: 

вплив на обраний об єкт має спричинити максимальний 

ефект залякування; 

терористичні дії стосовно означеного об єкта мають здійс-

нюватися в умовах мінімального ризику для членів бойової 

організації; 

якщо терористичні акції здійснюються в умовах підвище-

ного ризику, то вони повинні продемонструвати громадськос-

ті міць і можливості злочинців; 

терористичні акції повинні привертати до себе міжнарод-

ну увагу; 

об єкт терористичних дій має бути вірогідним джерелом 

матеріальної вигоди; 

терористична операція повинна максимально стримувати 

або перешкоджати небажаній для заколотників діяльності 

противника. 

З зазначеного випливає, що ймовірними об єктами теро-

ристичних акцій можуть бути: 
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- заклади, установи, організації, розташовані в густонасе-

лених районах; 

- заклади й установи, діяльність яких носить міжнародний 

характер; 

- заклади й установи, які оперують значними матеріаль-

ними цінностями або важливою інформацією; 

- установи, діяльність яких безпосередньо пов язана з 

прийняттям важливих рішень, з процесом їх впровадження та 

реалізації. 

Саботаж, диверсії визначаються як будь-яка зловмисна ді-

яльність, яка в будь-який спосіб завдає шкоди, перешкоджає 

діяльності установи (закладу) або виконанню поставленого 

перед нею завдання. 

Диверсійні акції можуть здійснюватися за допомогою: 

- вогню; 

- вибухових пристроїв; 

- механічних пристроїв; хімічних речовин; 

- засобів психологічного впливу. 

Для здійснення терористичних (диверсійних) актів члени 

підпільних організацій в якості зброї найчастіше використо-

вують: 

- короткоствольну автоматичну і самозарядну зброю (піс-

толети, пістолети-кулемети); 

- автоматичну зброю малого калібру (автомати, карабіни, 

самозарядні гвинтівки, легкі кулемети); 

- вибухові пристрої; 

- інші спеціалізовані високотехнологічні види зброї (без-

шумні пістолети, снайперські гвинтівки, арбалети, гранатоме-

ти, переносні гармати). 

Однак, незважаючи на такий широкий перелік, найбіль-
шою популярністю у терористів користується легка автомати-
чна зброя з огляду на її доступність, невеликі розміри, незнач-
ну вагу, легкість, з якою її можна приховати, високий темп вог-
ню, що незмінно справляє значний психологічний ефект як 
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серед легкоозброєної охорони, так і серед цивільного населен-
ня. 

Здійснення нападів на певних осіб або об єкти власності 

можуть мати на меті викликати занепокоєння, страх і завору-

шення в суспільстві або навіть спровокувати міжетнічні конф-

лікти. 

Для досягнення своєї мети члени організованого злочин-

ного угруповання (групи) можуть вдаватися до: 

- погрози застосування або застосування вибухових при-

строїв на особливо важливих промислових об єктах, в устано-

вах державної влади, в житлових будинках, громадських міс-

цях (на транспорті, в кінотеатрах, кафе, ресторанах тощо), а 

також на атомних електростанціях, греблях гідроелектростан-

цій, в сховищах, де зберігаються сильнодіючі отруйні речови-

ни; 

- погрози застосування чи застосування отруйних речовин 

або збудників небезпечних хвороб в місцях масового скупчен-

ня громадян або через мережу водопостачання чи підприємст-

ва громадського харчування; 

- захоплення установ державної влади, підприємств забез-

печення життєдіяльності; 

- викрадення громадян або захоплення заручників; 

 - погрози життю окремих державних діячів або інших по-

садових осіб. 

Таким чином, умови, за яких може бути введено надзви-

чайний стан, характеризуються низкою різних (чи однотип-

них) терористичних (диверсійних) актів: вибухи (руйнування) 

в житлових будинках і адміністративних спорудах, на підпри-

ємствах забезпечення життєдіяльності, в установах засобів ма-

сової інформації, силових міністерствах і відомствах; погрози 

забруднення будь-яким чином навколишнього середовища; 

здійснення терористичних актів на транспорті; погрози завда-

ти фізичної шкоди громадянам, посадовим особам; захоплен-

ня заручників. 
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В умовах введення надзвичайного стану метою дій органів 
МВС та інших силових структур буде ліквідація причин, що 
призвели до його введення. 

З надходженням повідомлення про введення надзвичай-
ного стану на всій території України або в її окремих регіонах 
органи МВС самостійно або сумісно з підрозділами прикор-
донних військ, СБУ вживають заходів для посилення охорони 
державного кордону (визначених меж території, на якій вве-

дено надзвичайний стан) з метою обмеження в їзду-виїзду 
громадян, перевірки автотранспорту на предмет наявності 
зброї, вибухівки та інших небезпечних речовин, а також вияв-
лення осіб, оголошених у розшук. Для цього широко викорис-
товуються контрольно-пропускні пункти (як стаціонарні, так і 
тимчасові), групи оточення, повітряної і наземної розвідки, 
розвідувальні дозори, спостережні пости, автомобільні і піші 
патрулі, заслони тощо. Разом з тим, вживаються заходи для 
прийняття під охорону (посилення охорони) особливо важли-

вих державних об єктів, об єктів забезпечення життєдіяльності 

та інших, що можуть стати об єктом скоєння терористичного 
акту. При цьому застосовуються сторожові застави, варти, ав-
томобільні і піші патрулі, групи (пости) охорони, а також пат-
рулі, які використовують інші засоби пересування: велосипе-
ди, мотоцикли, коней, катери, моторні човни й ін. Другорядні 

об єкти можливого скоєння терористичного акту періодично 
оглядаються групами, до складу яких включаються фахівці 
вибухо-технічної служби МВС, СБУ, Збройних Сил України. 
При цьому можуть широко використовуватись службові соба-
ки і спеціальні прилади. 

У зоні введення надзвичайного стану посилюється охоро-
на громадського порядку і вводиться комендантська година. 
Виконання цих завдань забезпечується діями комендантських 
постів, пересувних оперативних груп, сторожових застав, груп 
патрулювання, патрулів на транспортних засобах і піших, пос-
тів охорони порядку й ін. Порушники режиму комендантської 
години доставляються патрулями (групами конвоювання) у 
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комендатури, а транспортні засоби  до місць їх утримання. У 
випадках виявлення вибухових пристроїв, місць імовірного 
перебування осіб, які скоїли або планують скоєння терористи-
чних актів, а також місць накопичення небезпечних речовин, 
що можуть використовуватись для скоєння терористичних 
актів, небезпечні у цьому відношенні ділянки місцевості не-
гайно оточуються і блокуються групами оточення і блокуван-
ня, разом із співробітниками відповідних служб МВС, частин 
ВВ МВС, СБУ, Збройних Сил, прикордонних військ і Цивіль-
ного захисту міністерства з надзвичайних ситуацій вживають-
ся заходи по знешкодженню небезпечних речовин і вибухових 
пристроїв, проводиться комплекс спеціальних заходів "Сире-

на" або "Грім", а в разі необхідності  спеціальні операції по 
знешкодженню злочинців, які захопили заручників, повітряне 

судно або інші важливі об єкти. Об єкти, на яких було здійсне-
но терористичний акт (диверсію, саботаж), за необхідності 
оточуються, вживаються заходи щодо евакуації й надання не-
обхідної допомоги громадянам, які постраждали, недопущен-
ня псування або розкрадання державного і особистого майна, 
ліквідації наслідків терористичного акту. Органи МВС можуть 
брати участь у розшукових і пошукових заходах, залучаючи 
розшукові і пошукові групи, групи переслідування, блокуван-
ня, застосування спецзасобів і прикриття, групи захоплення, 
розшукові пости, заслони і засідки. Крім того, за необхідності, 
окремі ділянки місцевості зони надзвичайного стану можуть 
щільно оточуватись (блокуватись), вживаються спеціальні за-
ходи щодо тотальної перевірки законності перебування гро-
мадян на даній території, ведеться пошук і вилучення зброї, 
вибухових пристроїв (речовин), що незаконно зберігаються, 
або тимчасове їх вилучення на період введення надзвичайного 
стану, організується їх доставка до місць тимчасового збері-
гання й охорона. 

Підрозділи МВС з підрозділами інших, в тому числі ци-
вільних, міністерств і відомств можуть залучатись до ліквідації 
наслідків терористичних актів, евакуації цивільного населення 
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з небезпечних зон, охорони і супроводження вантажів (колон) 
з гуманітарною допомогою, брати участь у заходах інформа-
ційно-агітаційного характеру тощо. 

Підготовка особового складу, засобів, а також матеріально-

технічне забезпечення підрозділів повинні здійснюватися на 

належному рівні для забезпечення якісного виконання покла-

дених на війська завдань. Особливого значення для виконання 

завдань в умовах вчинення масових терористичних актів на-

буває морально-психологічне забезпечення військ, а також на-

дійне і неперервне управління. 

Ймовірні акти терористів: 

1) Знищення важливих воєнних об єктів та матеріальних 

ресурсів. 

2) Утворення значних зон затоплення шляхом підриву гід-

ротехнічних споруд. 

3) Виведення з ладу або порушення роботи комунікацій, 

ліній зв язку, електромереж та ін. 

4) Захоплення зразків зброї, техніки, документів, важливих 

посадових осіб, виведення їх на свою територію. 

5) Організація втеч військовополонених. 

6) Збір інформації розвідувального характеру, деморалі-

зація та розклад населення та військ противника. 

Захоплення заручників у транспортних засобах: 

1. Затримання проводиться в обмежених по розміру при-

міщеннях. 

2. Все, як правило, проходить серед пасажирів, від яких 

відділити затримуваних неможливо. 

3. Під час руху транспорту виключається, масоване вико-

ристання сил, засобів. 

Операція по знешкодженню озброєних терористів, органі-

зовується за розпорядженням начальника ГУМВС, УМВС об-

ласного апарату або керівництва Міністерства внутрішніх 

справ. Вона розпочинається з блокування району стоянки і 

проведення оперативних заходів по визначенню чисельності, 
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озброєння, намірів злочинців, пропозиція щодо добровільної 

здачі і звільнення заручників. 

В залежності від обстановки, при наявності у порушників 
вибухових речовин, знаходження поблизу вибухонебезпечних 
об’єктів і життєво важливих центрів, приймаються заходи по 
переміщенню транспорту в інше місце, безпечне і зручне для 
знешкодження злочинців. З отриманням завдання на затри-
мання злочинців безпосередньо в транспорті, особовий склад з 
групи підтримки займають позиції на віддаленні й обстріл 
дверей. Штурмова група з оперативних працівників розміщу-
ється на рубежі блокування в місці, скритому від спостере-
ження терористів. Щоб визначити в транспорті місце знахо-
дження останніх, по вказівці керівника операції виставляються 
пости спостереження, із технічними засобами, а на дахах вста-
новлюється апаратура прослуховування переговорів. Для під-
риву намічених дверей, до них прикріпляються пристрої з 
пластичною вибухівкою. Всі дії – скрито під виглядом робіт 
техперсоналу по обслуговуванню транспорту чи під час пере-
дачі пасажирам продуктів харчування й медикаментів. Для 
недопущення пересування транспорту по дорозі, на трасі мо-
жуть розміщуватись великовантажні вантажівки та інша тех-
ніка. 

За командою керівника операції, група захоплення вико-
ристовуючи вигідні ділянки місцевості, як правило, з задньої 
частини, безшумно висуваються. Для відволікання уваги зло-
чинців в цей час можуть проводитись імітації пожеж, одночас-
ний запуск двигунів декількох машин, постановка маскуваль-
них димів та іншого. 

Якщо злочинці виявлять підхід групи захоплення і відк-
риють вогонь з дверей, то вони по команді керівника операції 
знищуються снайперами. 

Штурм транспорту починається за сигналом. Ним може 
бути вибух дверей. Призначені по бойовому розрахунку пра-
цівники закидають в салон спецзасоби "Черемуха", інші за до-
помогою приставних драбин, мотузок, "кішок", з площин че-
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рез вибиті двері і люки вриваються в салон і використовуючи 
прийоми рукопашного бою, виявляють, обеззброюють і зат-
римують злочинців. при штурмі транспорту можуть викорис-
товуватись спецзасоби, які дають сильний звуковий ефект, 
який дозволяє короткочасно паралізувати волю злочинців, а 
при проведенні операції вночі – також прожекторні установки 
для осліплення. 

При проведенні спеціальної операції по знешкодженню 
злочинців, які захопили заручників особовий склад виконує 
бойові завдання у складі зведеного загону. Особовий склад, що 

прибув на об єкт за рішенням старшого оперативного началь-
ника діє у бойовому порядку зведеного загону у складі груп 
блокування, захоплення, прикриття, матеріально-технічного 
забезпечення та резерву. 

До прибуття особового складу із злочинцями, які захопи-
ли заручників, ведуть переговори представники СБУ, спеці-
альний прокурор, керівництво ГУМВС, УМВС областей. 

Якщо злочинці від наміру не відмовились, то за рішенням 
старшого оперативного начальника проводиться спеціальна 
операція. 

Підготовка підрозділів до операції включає: 
- підбір начальників груп і особового складу груп з ураху-

ванням їх знань, якостей і методики дій у спеціальних опера-
ціях, практичного досвіду, вольових якостей дисципліновано-
сті та фізичного стану. Підготовку зброї, спорядження, боє-
припасів, обмундирування, харчів, транспортних засобів, за-

собів зв язку і службових собак з урахуванням часу, пори року 
та кліматичних умов; 

- проведення виховної та психологічної роботи; 
- інструктаж особового складу по діях у майбутній опера-

ції; 
- проведення (якщо є час) інструктивних занять і трену-

вань. 
Таким чином, саме у період нинішнього становлення на-

шої держави, після прийняття курсу євроінтеграції, прагнення 
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бути прийнятими в Євросоюз і блок НАТО, не можна втрача-

ти пильність, зв'язану з можливою погрозою для мирного на-

селення як у мирний та військовий час та з боку чуми 21 сто-

ліття – міжнародного тероризму. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН 

КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
А.Н. Дерюга 

(Дальневосточный юридический институт МВД России,  

Хабаровск) 

 

Качественное усложнение криминогенной обстановки уси-

ливает опасение и тревогу граждан за свою жизнь, здоровье, 

честь, достоинство, собственность, общественный порядок и 

общественную нравственность. Это вызвано не только ростом 

преступности, но и значительным увеличением количества 

совершенных административных правонарушений.  

Достаточно отчетливо это проявляется при анализе состо-

яния, динамики и структуры отдельных видов администра-

тивных деликтов и, прежде всего, таких наиболее распростра-

ненных, как административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок. Так, за последние пять лет 

существенного сокращения таких правонарушений, как мел-

кое хулиганство, распитие спиртных напитков в обществен-

ных местах или появление в общественных местах в пьяном 

виде не произошло. Напротив, наблюдается их устойчивый 

рост. Если в 2005 году количество выявленных мелких хули-

ганств в Центральном Федеральном округе составило 510596 
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случаев, в 2006 – 539296, в 2007 – 598783, в 2008 – 606596, а в 2009 го-

ду уже 618120 1 .  

Государство, в лице законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти, вовлечено в создание механизма про-
тиводействия посягательствам на наиболее значимые общест-
венные отношения.  

Однако ничем не заменимой силой в этой борьбе является 
индивидуальная активность граждан. Во времена СССР она 
усиленно поддерживалась государством. Свою деятельность 
по охране общественного порядка осуществляли доброволь-
ные народные дружины, в большинстве городских микро-
районах строились специальные агитационные площадки, где 
проводились встречи между жителями и сотрудниками мили-
ции. Домовые комитеты выполняли роль стража порядка в 
отдельно взятом многоквартирном доме, а во многих органи-
зациях, предприятиях и учреждениях существовали товари-
щеские суды и суды чести, которые осуществляли деятель-
ность по рассмотрению и принятию решений в отношении 
дальнейшей "судьбы" коллег по работе, совершивших админи-
стративные правонарушения, но не привлеченных к админис-
тративной ответственности и т.п. Социалистическое общество 
создало достаточно много предпосылок для активного участия 
граждан в борьбе с правонарушениями. Однако в корне изме-
нившиеся политические, а за ним экономические и социаль-
ные устои в стране, полностью дезорганизовали эту работу  

Тем не менее, большинство граждан осознают, что про-

тивоправное поведение-это нежелательное явление, против 

которого необходимо бороться. Но эта позиция не всегда 

находит отражение по отношению к конкретным правона-

рушениям. С одной стороны, имеются деликты, на  которые 

граждане реагируют весьма четко, занимая однозначно осуж-

дающую позицию и охотно готовясь противодействовать 

им, даже если это правонарушение не касается их лично. В 

ряде случаев проявляют и собственную инициативу в тре-
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бовании строгого наказания нарушителей закона. С другой 

же стороны имеется ряд правонарушений, среди которых 

могут быть и преступления, к которым граждане относятся 

безразлично и даже симпатизируют им. Многочисленны и 

такие случаи, когда граждане занимают по отношению к пра-

вонарушениям внутренне противоречивую позицию, чем и 

объясняются их нерешительные или противоречивые соци-

альные активные действия. 

Именно эти явления наименее исследованы учеными-

юристами. Однако важность познания подобных процессов, 

их причины и условия зарождения, определяет перспективу 

развития науки в этом направлении.  

Данную проблему можно исследовать с позиций различ-

ных наук: социологии, криминологии, психологии, а также 

нового научного направления – административной деликто-

логии.  

Именно в рамках последней, изучение данного направле-

ния в предупреждении правонарушений автор считает наи-

более перспективным. В рамках криминологических исследо-

ваний это направление упирается в границы, за которыми от-

сутствует причинная связь между административными право-

нарушениями и совершаемыми преступлениями. Другой ар-

гумент заключается в том, что преступление, будучи изна-

чально общественно опасно, в большинстве случаев оценивае-

тся обществом чрезвычайно отрицательно, и его реакция на 

это однозначна. Отдаляет интерес криминологии к этому на-

правлению и тот факт, что преступления, как правило, совер-

шаются без посторонних "глаз", что исключает активное вме-

шательство сознательных граждан в его воспрепятствовании.  

Для обозначения упомянутых социальных явлений, 

суть которых заключается в отношении граждан (а также 

коллективных субъектов) к административной деликтности 

и индивидуальным еѐ проявлениям, есть необходимость 

введения в научный обиход термина – административно-
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деликтная чувствительность (АДЧ). Данный термин заимст-

вован из криминологии, но рассмотрение его ограничивает-

ся лишь степенью правовой культуры населения и общест-

венного мнения, касающегося преступности и борьбы с ней, 

в том числе практики реагирования населения на борьбу с 

преступностью. Но предложенный термин "криминальная 

чувствительность ", еще в 80-е годы, чехословацкими уче-

ными, так и не нашел своего должного развития по причи-

нам, описанным выше 2, с.122. . 

С административно-деликтологической точки зрения нас 

будет интересовать такая "чувствительность" субъекта по отно-

шению внешним побуждениям, которая позволит ему диффе-

ренцировать социальную среду и выделять из нее явления, 

для которых характерны знаки или признаки административ-

но-деликтных явлений. Следовательно, речь идет, прежде все-

го, о способности субъекта осознать наличие конкретных 

административно-деликтных явлений в социальной (социа-

льно-правовой) среде. 

Как только субъект проникается осознанием наличия 

конкретного отрицательного социального явления, сразу 

же формируется у него определенное конкретное отноше-

ние к нему. Последнее может оказаться положительным, 

отрицательным нейтральным (безразличным) и амбивалет-

ным. 

Деликтная чувствительность обусловлена рядом факто-

ров. В первую очередь влияние на нее свойств субъекта. 

Вполне закономерно, что например, профессиональные ра-

ботники правоохранительных органов будут более чувстви-

тельны в отношении противоправных проявлений, чем 

остальные граждане. В общем, можно сказать, что профес-

сиональная направленность субъекта оказывает влияние на 

направленность его внимания. Но внимание субъекта зави-

сит от целого ряда еще и других субъективных факторов. 

Изучение и выявление последних – одно из перспектив-
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нейших направлений формирования высокой деликтной 

чувствительности населения. Однако без специальных иссле-

дований можно предположить зависимость уровня деликт-

ной чувствительности от разновидностей охраняемого 

общественного интереса. Граждане, как правило, весьма 

чутко реагируют на преступления, а в рамках администра-

тивных правонарушений, и на факты противоправных дей-

ствий, по своей природе и опасности близкие к криминаль-

ным. Это хулиганские действия, мелкие кражи, применение 

огнестрельного оружия в неотведенных для этого местах, а 

также жестокое обращение с животными и т. п. Граждане не 

только осознают наказуемость таких проступков, но, вместе 

с тем, занимают по отношению к ним однозначно осуж-

дающую позицию. В некоторых случаях рассматриваемая 

чувствительность выходит за рамки закона, и в отношении 

последней находят применение значительно более строгие 

требовательные критерии оценки, относящиеся по своему 

происхождению к оценкам морального плана. Так, у му-

сульман еще существует кровная месть. 

Имеющиеся в настоящее время сведения говорят о много-

численных проявлениях низкой деликтной чувствительности. 

Причины этого следует усматривать не только в экономиче-

ских и политических неудачах в государстве, и в наличии де-

фектов правового и морального сознания. Низкая АДЧ нахо-

дит свое конкретное выражение во многих социальных явле-

ниях и , в крайнем случае, может вылиться в противоправное 

деяние. В ней можно усматривать и индикатор потенциаль-

ной деликтности. 

Формирование выше указанного отношения к любым 

явлениям и процессам происходит по определенной схеме. 

В его корне стоит важнейший механизм формирования адап-

тированного, социально одобряемого поведения людей – это 

социальный контроль. Это социальное явление изучается в 

рамках социологических наук и трактуется как особый ме-
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ханизм социальной регуляции поведения людей и поддер-

жания общественного порядка. Любая социальная среда, 

имеющая свои интересы и ценности, вырабатывает свои 

особые нормы, направленные на их защиту. Поэтому соци-

альный контроль – это необходимый компонент жизнедея-

тельности общества, сохраняющий его целостность. Основ-

ными видами социального контроля, которые выработаны 

человечеством, являются обычаи и традиции, мораль и пра-

во, а также религия. В них можно выделить две стороны: 

нормативную и институциональную. С нормативной сто-

роны социальный контроль воплощается в системе норм, в 

которых отражаются требования субъектов контроля к по-

ведению личности. Нормативная сторона очерчивает гра-

ницы социального контроля, в которой действуют субъекты 

контроля. С институциональной стороны, социальный конт-

роль воплощается в системе субъектов (агентов и институ-

тов) контроля, которые его осуществляют путем примене-

ния санкций. Именно в рамках деятельности указанных су-

бъектов и формируется деликтная чувствительность вообще 

и АДЧ в частности. Природа зарождения и дальнейшего 

формирования АДЧ исходит из недр человечества созна-

ния, на основе которого формируется самосознание лич-

ности. Однако, философия как наука, изучающая сознание 

как один из своих предметов познания, до сих пор не выра-

ботала точного определения этого уникального человечес-

кого феномена. Это наложило отпечаток и на формирова-

ние понятия самосознания. Все же взгляды происхождения 

самосознания на основе теории Паскаля, где он объясняет 

это состояние человека как взаимодействия ума и разума, 

как внутренней оценки себя (ум), в отношении с внешним 

миром (разумом), это выделение человеком себя из объек-

тивного мира, осознание себя как личности, понимание 

своего места в окружающей действительности и отношения 

к ней, своих поступков, мыслей, интересов. Одной из важ-
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нейших составных частей самосознания является социаль-

ное самосознание, представляющее собой совокупность пред-

ставлений личности о своей общественной ценности, своем 

личном и социальном долге, которое становится внутрен-

ним "кодом" еѐ общественного поведения. 

В упрощенном варианте развитие реакции гражданина на 

противоправные явления слагается из трех элементов: 

1) способности гражданина осознавать наличие конкрет-

ного деликтного явления; 

2) формирования на основе первого определенно-отрица-

тельного отношения к деликту; 

3) активной (открытой) формы выражения личного отно-

шения к деликту. 

Формирование указанных элементов у граждан, осознанно 

или нет, происходит на всем протяжении жизни, впрочем, как и 

обратный процесс. Однако если последний не вызывает усилий, 

то первый требует осознанной и скрупулезной работы.  

Таким образом, понимание механизма формирования са-

мосознания, общественного самосознания, следовательно и 

социального контроля, дает возможность воздействовать на 

механизм формирования АДЧ населения.  

В связи с этим, в зависимости от того, на сколько глубоко 

государство, общество в целом, сможет распознать механизм 

формирования АДЧ граждан, на столько это позволит снизить 

количество совершаемых административных правонаруше-

ний. Надо помнить, противоправный акт – это не только осоз-

нанное поведение человека, но и нежелание окружающих ему 

помешать.  
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ  

ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

І ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 

ТА ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ 

ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 2012 РОКУ З ФУТБОЛУ 

 

І. К. Шаша 

А.О. Суботін  
(Харківський національний університет внутрішніх справ,  

Україна)  

 

Розглядається комплекс організаційних заходів щодо роз-

в'язання проблем професійної підготовки особового складу 

органів внутрішніх справ МВС України, що виникають під час 

підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Євро-

пи 2012 року з футболу. 

МВС України протягом останніх років вживає організа-

ційні та практичні заходи з метою належної підготовки орга-

нів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку 

та безпеки громадян під час проведення в Україні фінальної 

частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

Всі переваги Україна отримає в результаті комплексної 

успішної підготовки і проведення чемпіонату. Успіх же прове-

дення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з фут-

болу залежить не тільки від наявності певної інфраструктури, 

а також, що дуже важливо, від здатності держави, в особі пра-

воохоронних органів, надати багаторівневу безпеку. 

Безпека проведення фінальної частини Чемпіонату Євро-

пи 2012 року з футболу пов'язана з одного боку, вимогами 

УЄФА (наприклад, до стадіонів, місць масового скупчення 

людей тощо), а з другого − сам факт проведення чемпіонату 

провокує цілу низку небезпек для України, які, на перший 
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погляд, не впливають на ефективність проведення заходу 

(нелегальна міграція, контрабанда, наркотрафік тощо). В 

окрему категорію слід обов'язково винести загрозу терактів. 

Все це потребує системного підходу до організації безпеки 

на високому державному рівні, що передбачає насамперед 

складання реєстру викликів та загроз, плану заходів з їх 

нейтралізації, включення потужного потенціалу недержав-

ної системи безпеки, відпрацювання взаємодії державних та 

приватних структур безпеки, координація дій України та 

Польщі.  

Тому, проведення в Україні фінальної частини Чемпіона-

ту Європи 2012 року з футболу пов'язане з вирішенням бага-

тьох питань, зокрема щодо визначення комплексу додаткових 

елементів професійної підготовки особового складу органів 

внутрішніх справ МВС України.  

На наш погляд професійна підготовка особового складу 

органів внутрішніх справ МВС України є основним елементом 

забезпечення безпеки та правопорядку та повинна включати 

наступні додаткові елементи: 

1. Проведення на базах вищих навчальних закладів МВС 

України додаткового підвищення кваліфікації та перепідгото-

вки старших інспекторів та начальників відділів з охорони 

громадського порядку на час підготовки до фінальної частини 

Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

2. Проведення занять з професійної підготовки з особовим 

складом ГУМВС України в областях на найбільш важливі те-

ми, зокрема: тактика дій правоохоронних органів із припи-

нення групових порушень громадського порядку та масових 

заворушень під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 

2012 року; особиста безпека працівників правоохоронних ор-

ганів при охороні громадського порядку під час проведення 

Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. 

3. В рамках викладання професійної підготовки "Тактико-

спеціальна підготовка працівників ОВС до дій в типових і екс-
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тремальних ситуаціях" забезпечити розгляд питань щодо 

практичних дій працівників ОВС під час проведення масових 

спортивних заходів. 

4. Включення іноземної мови як складової професійної пі-

дготовки ОВС на час підготовки до фінальної частини Чемпі-

онату Європи 2012 року з футболу. 

5. Залучити до проведення занять з професійної підготов-

ки ветеранів МВС – колишніх працівників вищих навчальних 

закладів МВС України з метою використання досвіду охорони 

громадського порядку і громадської безпеки під час проведен-

ня спортивно-масових заходів при проведенні ХХІІ Олімпій-

ських ігор у Москві. 

6. Надання науково-методичної допомоги ГУМВС України 

в областях щодо організації та проведення командно-штабних 

і тактико-спеціальних навчань з охорони громадського поряд-

ку і громадської безпеки під час проведення спортивно-ма-

сових заходів. 

Слід також зазначити, що постійне залучення особового 

складу вищих навчальних закладів до несення патрульної 

служби буде сприяти підвищенню їх професійної майстер-

ності, розвивати вміння всебічно оцінювати обстановку, 

оперативно приймати доцільні рішення, допомагати пра-

вильно обирати лінію поведінки в конкретних ситуаціях. Це 

повинно забезпечити належний громадський порядок та 

громадську безпеку в період підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу. 

Отже, однією з головних умов успішного забезпечення 

громадського порядку і громадської безпеки під час проведен-

ня в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу є правильне, обґрунтоване впровадження додаткових 

елементів професійної підготовки особового складу органів 

внутрішніх справ МВС України. 
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ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ 
 

В.П. Шарикова 
(Луганский государственный университет внутренних дел  

имени Э.А. Дидоренко, Украина) 
 

Изучение правосознания является одним из ключевых 
элементов анализа детерминант причинения преступного 
вреда сотрудниками органов внутренних дел при выполнении 
служебных обязанностей. Однако исследование правосозна-
ния сопряжено с определенными трудностями, обусловлен-
ными спецификой данного объекта познания. 

Задачей криминологического изучения правосознания 
является исследование правосознания как структурного эле-
мента ценностно-нормативной структуры личности, необхо-
димым для осуществления внутреннего контроля. Решение 
этой задачи предполагает рассмотрение преобладающих в со-
циуме представлений о содержании правовых предписаний и 
отношения к ним на уровне социальных установок. 

Криминологическое изучение правоохранительной дея-
тельности работников органов внутренних дел, необходи-
мость исследования правосознания последних становится осо-
бенно важным из-за наличия у них дискреционных полномо-
чий. Под дискреционностью (от фр. discretionnaire − завися-
щий от личного усмотрения) понимается "способ реализации 
публичной власти, при котором соответствующий субъект 
власти (орган или должностное лицо) применяет предостав-
ленные ему в рамках закона полномочия по собственному 
усмотрению, без необходимости согласования в какой-либо 
форме своих действий с другими субъектами" [1, с. 271]. Вы-
полнение служебных обязанностей сотрудниками органов 
внутренних дел, в том числе реализация административно-
процессуальных и уголовно-процессуальных мер принужде-
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ния, с необходимостью опирается на применение закона пра-
воохранителями по собственному усмотрению. В качестве ос-
новного критерия для оценки собственного поведения здесь 
выступает закон, при этом следует учитывать, что тотальный 
внешний контроль за поведением правоохранителей устано-
вить невозможно. Соблюдение прав и защита законных инте-
ресов граждан от потенциальных злоупотреблений со стороны 
правоохранителей во многом зависит от уровня правосозна-
ния последних. 

Правосознание сотрудника органов внутренних дел выс-
тупает одним из ключевых моментов понимания и объясне-
ния феномена причинения преступного вреда при выполне-
нии служебных обязанностей. Причинение преступного вре-
да, рассматриваемое с точки зрения осознанной деятельности 
субъекта, выступает объективированным результатом целепо-
лагания лица. Соответственно, в основании действий, при-
ведших к подобному результату (причинению преступного вре-
да), лежит совокупность целей, к которым стремится субъект, и 
допустимых, с точки зрения субъекта, средств для достижения 
этих целей. 

Оценка уровня правосознания современных правоохра-
нителей позволит установить место занимаемое правом в це-
леполагании данных субъектов при осуществлении правоох-
ранительных функций. 

Особое внимание криминологов, в связи с данной задачей, 
сосредоточено на профессиональной субкультуре сотрудни-
ков органов внутренних дел. Профессиональная субкультура 
содержательно наполнена социально-групповым сознанием, 
для которого характерной является четкая определенность 
ориентаций и целей. Как формулирует О.Н. Атоян: "Группо-
вое правосознание <...> наряду с элементами общественного 
правосознания включает в себя и специфические черты, кото-
рые определяются особенностями социального статуса груп-
пы" [2, с. 67]. Стандартными ситуациями профессиональной 
деятельности являются ситуации применения норм права, 
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иначе говоря, профессиональная субкультура состоит из со-
циальных норм, представляющих собой сложившуюся прак-
тику реализации закона. Отношение к праву, закрепившееся 
на уровне профессиональной субкультуры, представляет со-
бой сложный и многомерный феномен, с присущими ему за-
кономерностями. 

Для того чтобы провести качественный анализ собственно 
места права в целеполагании действующего субъекта следует 
разграничить правовые нормы от иных внешних, по отноше-
нию к личности, правил совместного общежития. И поскольку 
в фокус исследования помещена профессиональная субкуль-
тура, явление социальное, важно увидеть разницу между пра-
вовыми и социальными нормами профессиональной среды 
сотрудников органов внутренних дел. Поэтому рассматривать 
правосознание следует, используя теоретическую модель, по-
зволяющую учитывать разницу между социальными и право-
выми нормами [3, с. 177]. 

В отличие от усвоения социальных норм, правосознание 
возникает в результате целенаправленного усвоения правовых 
норм в качестве принципов и оснований собственного пове-
дения, через познание права и самопринуждение к его соблю-
дению, то есть через целенаправленное усвоение идеи (пред-
назначения) права и смысла позитивного закона, а также прет-
ворения его в конкретные поведенческие формы. Правосозна-
ние представляет собой одновременно и переживание права, и 
знание правовых предписаний, возникающие в личности в 
форме определенного единства. Вместе с тем оно должно быть 
осуществляемым, реализуемым в социальных действиях, в 
противном случае оно уже не будет правосознанием. Нельзя 
признать субъекта с высоким уровнем знания законов, при 
этом не реализующим его в повседневной жизни, человеком с 
высоким уровнем правосознания. 

Градация по уровню правосознания возможна именно в 
силу того, что формирование правосознания представляет 
собой последовательный путь, ведущий по ступеням к верши-
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нам правосознания. На определенной ступени мы фиксируем 
только неосознанное переживание идеи права как защиты 
своей свободы, далее происходит рефлексия этого пережива-
ния, потом переживание подкрепляется знанием позитивного 
закона как формально определенного права, на следующей 
ступени знания в области права вырастают в максимы поведе-
ния, и тогда правосознание определяет поведение личности. 

В силу наличия этого последовательного восхождения мы 
можем говорить о том, что есть различные уровни правосоз-
нания. Низкий уровень правосознания, когда человек пережи-
вает идею права, только применительно к себе (интуитивное 
предчувствие права). Более высокий уровень правосознания, 
когда идея права рассматривается в качестве объективно су-
ществующей, и потому требующей отнесения ее не только к 
себе, но и к окружающим. Наконец, высокий уровень право-
сознания, когда признается, что идея права, в силу еѐ объек-
тивного характера, должна, соответственно, и существовать в 
объективированной форме – в форме законов, при этом ориен-
тация на соблюдение и реализацию законов становится опре-
деляющей в формировании личностью собственного поведе-
ния.  

Ценностно-нормативная система личности, как совокуп-
ность принципов поведения, необходимо включает в себя пра-
восознание, которое находит свое выражение в ценностно-
нормативной мотивации к социальному действию [4, с. 455] и 
в системе мер внутриличностного контроля. Самоконтроль, 
как контроль над собственным поведением, базируется на 
внутренне утвержденных правилах поведения, на личностных 
принципах поведения. 

Сотрудники органов внутренних дел как лица, в чьи не-
посредственные обязанности входит защита прав и законных 
интересов, должны иметь высокий уровень правосознания. 
Деформация правосознания сотрудников органов внутренних 
дел повышает вероятность использования предоставленных 
им полномочий вопреки интересам правоохранительной дея-
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тельности. В силу этого для качественного осуществления 
правоохранительной деятельности особый вес приобретает 
именно самоконтроль, фундаментом которого выступает отно-
шение к праву как к ценности − правосознание. Именно само-
определение личности в утверждении права (осознание права) 
позволяет сформировать самый действенный уровень контро-
ля – внутренний контроль личности. 

Правосознание является необходимым условием эффек-
тивного самоконтроля, внутреннего контроля личности над 
собственным поведением, поскольку вскрывает, насколько 
субъект правоохранительной деятельности признал важность 
целей, заключенных в праве, и какое место целям права отвел 
в своей системе целеполагания. В свою очередь, самоконтроль 
обеспечивает наиболее продуктивное и правильное, соответ-
ствующее возложенным задачам, выполнение правоохрани-
тельных функций.  

На уровне массового сознания мы видим скорее неотреф-
лексированное переживание права. Специфика профессио-
нальной субкультуры сотрудников органов внутренних дел 
состоит в том, что она отлична от стихийного представления о 
праве, господствующего на уровне массового сознания, по-
скольку изначально формируется вокруг реализации норм 
права. Реализация норм права в данном случае является стан-
дартной ситуацией профессиональной деятельности. Это 
приводит к тому, что профессиональная субкультура предпо-
лагает гораздо более глубокое знание законов, чем массовое 
сознание. Знания о порядке осуществления правового контро-
ля, соответственно, открывают и понимание способов ухода от 
него. В силу чего правосознание на уровне профессиональной 
субкультуры сотрудников органов внутренних дел представ-
ляет собой специфический феномен, который для своего поз-
нания требует специального подхода. 

Для корректного анализа мы разложили правосознание на 
ряд составляющих элементов. В качестве таковых, в рамках 
изучаемого вопроса, можно выделить: представления об идее 
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права, представления о позитивном законе (о воплощении 
права), представление о правоприменении (о реализации пра-
вовых предписаний). 

Отметим, что высокий уровень правосознания, которому 
свойственная исключительно ценностно-рациональная моти-
вация поведения относительно соблюдения и утверждения 
ценности права, является идеальным типом правосознания, в 
силу чего его формирование и реализация возможны лишь в 
идеальных условиях. Соответственно, анализ уровня право-
сознания работников ОВД необходимо предполагает включе-
ние его в контекст реально существующих условий, в которых 
происходит становление правоохранителей и выполнение 
ими служебных обязанностей. Криминология изучает прес-
тупность как объективно существующее во времени и про-
странстве явление, поэтому учет культурного и экономическо-
го контекста, в котором работники ОВД осуществляют свою 
профессиональную деятельность сегодня, вынуждает гово-
рить о неизбежности отклонений от идеального типа право-
сознания. 

Степень отклонений становится особенно наглядной в 
сравнении с идеальным типом правосознания. Поэтому мы 
сочли необходимым предоставлять ответы респондентов, по-
лученные при проведении опроса, с указанием на идеальное 
распределение ответов при условии идеального правосозна-
ния и сопровождать интерпретацию полученных ответов опи-
санием условий, которые обусловливают, полученные резуль-
таты. 

В мае-сентябре 2010 года нами был проведен опрос сот-
рудников органов внутренних дел, в рамках, которого было 
опрошено 150 человек, из них 70% мужчин и 30% женщин. 
Среди респондентов 48% составили лица в возрасте от 18 до 
25 лет; 31% − в возрасте от 26 до 30 лет; 12% − в возрасте от 31 
до 35 лет, 9% − в возрасте от 36 до 40 лет. 23% опрошенных 
проходят службу в оперативных подразделениях, 14% − в 
следственных подразделениях, 16% в подразделениях блока 
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милиции общественной безопасности, 23% − в подразделении 
дознания, 24% в иных подразделениях. Среди опрошенных 
сотрудники, имеющие стаж работы до 1 года, составили 9%, со 
стажем работы от 1 года до 3 лет – 28%, от 4 до 10 лет – 46%, со ста-
жем свыше 10 лет – 17%.  

По данным проведенного исследования имеются все осно-
вания говорить о существовании специфики профессиональ-
ного правосознания. Несмотря на то, что полученные данные 
не являются в полной мере репрезентативными для всего лич-
ного состава МВД Украины, их изучение позволило отразить 
сложившиеся в профессиональной среде органов внутренних 
дел тенденции. 

В рамках указанного исследования вопросы были сконст-
руированы с использованием утверждений, которые касались 
трех указанных выше элементов правосознания. Респондентам 
предлагалось выразить согласие либо несогласие с каждым из 
предложенных утверждений. Поскольку профессиональная 
субкультура изучалась как совокупность определенных пре-
обладающих представлений, соответственно, и утверждения 
подбирались в виде устойчивых выражений, пословиц и пого-
ворок, поскольку пословицы и поговорки являются краткими 
устоявшимися формулировками распространенных социаль-
ных установок и представлений. 

Анализ полученных данных о правосознании сотрудни-
ков органов внутренних дел, отразившимся на уровне суб-
культуры, представляется целесообразным начинать с интер-
претации ответов на вопросы, касающиеся отношения к зако-
нам, объективированному воплощению идеи права, поскольку 
правовые нормы, в отличие от иных норм, регулирующих 
жизнедеятельность лица, находят свое выражение в письмен-
ной форме. Право обретает свою завершенную определен-
ность в законе и предстает нам в виде законодательства, обре-
тая свою форму, предметно-объективную верность [5, с. 99]. 
Поэтому на уровне массового сознания мы сталкиваемся с 
отождествлением закона и права, и наоборот, на более анали-
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тическом уровне сознания, присущем сообществам профес-
сиональных юристов, разделяется закон и право. 

При определении существующего отношения в профес-
сиональной субкультуре к закону получены следующие ре-
зультаты:  

 

 

Вопросы Закон как 
дышло,  
куда  
повернул, 
туда и вышло 

Идеаль-
ный тип 

Закон  
решает более 
справедливо, 
чем человек 

Законы 
говорят 
со всеми 
одинаково 

Идеаль-
ный тип Варианты 

ответов 

Полностью 
согласен 

26% 0% 13% 12% 100% 

Скорее  
Согласен 

44% 0% 25% 20% 0% 

Скорее  
не согласен 

22% 0% 38% 39% 0% 

Не согласен 8% 100% 24% 29% 0% 

 
 

В распределении полученных ответов, мы наблюдаем 
отклонения от идеального типа. При анализе ответов на воп-
рос, в какой мере респонденты согласны с высказыванием "За-
кон как дышло, куда повернул, туда и вышло", обращает на 
себя внимание тот факт, что по мнению 68% опрошенных ра-
ботников органов внутренних дел приведенное высказывание 
отвечает сложившейся правовой реальности. Это возможно 
интерпретировать как отсутствие четкой определенности за-
конодательных положений, их прозрачности, и наличию ши-
роких возможностей их интерпретации, исходя из своеко-
рыстных интересов. Непрозрачные, сложные для понимания 
законы – это законы, которые создают предпосылки для зло-
употреблений со стороны лиц, имеющих возможность ими 
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пользоваться в собственных интересах. Осуществление право-
охранительной деятельности при таких условиях становится 
крайне сложным делом, ведь, с одной стороны, оно требует от 
правоохранителя принятия ответственных решений в ситуа-
ции правовой неоднозначности, с другой стороны, предопре-
деляет повышенную ориентацию не на положение закона, а 
на практику его применения. Последнее приводит к тому, что 
работники ОВД, исполняя служебные обязанности, совер-
шают как-бы ритуальные действия , содержание которых им 
не дано изменить, что в итоге, приводит к уменьшению воз-
можности творческого поиска при решении служебных зада-
ний и некритическому отношению к практике применения 
законов со стороны правоохранителей. 

Основныи источником формирования профессиональной 
субкультуры является выполнение профессиональных обя-
занностей, в нашем случае – правоохранительных функций. 
Чаще всего осуществляется правоприменение, что не может не 
влиять на уровень правосознания отдельных сотрудников.  

При определении отношения к применению права (реа-
лизации закона), получены следующие данные: 

 

 

Вопросы Правосудие 
не знает 
другого отца 
и матери,  
кроме истины 

Идеаль-
ный 
тип 

Нравы людей 
препятствуют 
утверждению 
законов 

Никто 
не находит-
ся выше 
законов 

Идеаль-
ный 
тип 

Варианты  
ответов 

Согласен 18% 100% 16% 12% 0% 

Скорее  
согласен 

29% 0% 54% 24% 0% 

Скорее  
не согласен 

32% 0% 23% 30% 0% 

Не согласен 21% 0% 7% 34% 100% 
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Обращает на себя внимание тот факт, что существенные 

значения имеют варианты ответов "скорее согласен" и "скорее 

не согласен", отражающие глубину убежденности отвечающе-

го, а соответственно и степень его уверенности в выбранном 

ответе. Большинство (55%) опрошенных правоохранителей не 

согласны с тем, что правосудие сегодня выступает оплотом 

справедливости. При этом, по мнению 36% опрошенных (ва-

рианты ответов "согласен" и "скорее согласен"), правосудие 

избирательно реализует принцип равенства всех перед зако-

ном, поскольку сотрудники органов внутренних дел убежде-

ны в том, что найдутся те, кто "выше" законов. Соответственно, 

можно констатировать, что правоохранители осознают реаль-

ность (а это означает в определенном смысле стандартность) 

подмены силы права − правом силы. Уменьшение количества 

реальных примеров соблюдения закона, даже для профессио-

нальных юристов, увеличивает в их сознании дистанцию меж-

ду законом на бумаге и реальными стандартами поведения. 

Опасность подобных тенденций кроется в том, что закон 

предстанет как иллюзия правды, подобно литературным про-

изведениям, имеющим самое отдаленное практическое значе-

ние. 

Приведенные представления о действующей волевой сос-

тавляющей правосознания − правоприменении, говорят в том 

числе и о том, что лица, сталкивающиеся в повседневной слу-

жебной деятельности, с разными сторонами правопримени-

мого процесса теряют его целостное виденье, неоправдвнно 

генерализируя собственный частный опыт. Если сотрудники 

органов внутренних дел отмечают проблематичность приме-

нения закона, это, в том числе, характеризует уровень совре-

менной правовой культуры в целом. 

По результатам исследования применительно к установ-

лению существующего отношения в профессиональной суб-

культуре к идее права (к сути должного поведения) получены 

следующие данные:  
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Варианты ответов 
Право – это то, 
что истинно 
и справедливо 

Под защитой 
права никто 
не бывает 
обманут 

Идеаль-
ный тип 

Полностью согласен 22% 1% 100% 

Скорее согласен 48% 29% 0% 

Скорее не согласен 20% 41% 0% 

Не согласен 10% 29% 0% 

 

 
Относительно идеи права в рамках профессиональной 

субкультуры работников ОВД преобладает в значительной 
степени признание ее объективной ценности. Признается, что 
феномен права как воплощение идеи справедливости, это 
значимый, с точки зрения социального общежития, элемент. 
73% опрошенных признали, что в основе права лежит истина 
и справедливость. Следует отметить, что большинство рес-
пондентов (48%), которые выразили свое согласие, при этом не 
имеют твердой убежденности в этом, поскольку выбрали ва-
риант ответа – "скорее согласен, чем не согласен". Не может, не 
обращать на себя внимание, то, что лишь 1% опрошенных ра-
ботников, твердо уверенны (вариант ответа "да"), что под за-
щитой права никто не может быть обманутым, против 29% 
опрошенных, которые скорее разделяют данное утверждение, 
но не убеждении в этом. Выявленная разница, как представля-
ется, свидетельствует о наличии собственного опыта несоот-
ветствия отмеченного утверждения реальным ситуациям, по-
тому что собственный опыт воспринимается как самый на-
дежный критерий истины. 

Рассмотренные результаты исследования отражают тен-
денции правосознания на уровне субкультуры, то есть наибо-
лее распространенные представления о праве, бытующие в 
профессиональной среде сотрудников органов внутренних 
дел. Конечно, в зависимости от структурного подразделения 
подобные представления варьируются и по степени и по глу-



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 370 

бине сознательного отношения к праву. Однако обозначенные 
тенденции сегодня сохраняют свою доминирующую роль. Как 
представляется, они вполне соответствуют тенденциям имею-
щим место в массовой культуре. 

Органы внутренних дел являются правоохранительным 
институтом, цели и задачи, стоящие перед ним направлены на 
защиту правопорядка. В идеальной модели, цели и задачи 
каждого подразделения, как и выполнение служебных обя-
занностей, отдельными работниками ОВД, своей конечной 
целью имеют − защиту правопорядка. Указанная цель строго 
предопределяет средства ее достижения, что нашло свое вы-
ражение в требованиях строгого соблюдения норм закона при 
реализации работниками своих полномочий. 

Однако описанные выше тенденции свидетельствуют о 
девальвации стремления к выполнению служебных обязанно-
стей ради защиты правопорядка. Чем ближе к индивидуаль-
ной мотивации, тем большую призрачность приобретает обо-
значенная цель. А содержание понятий "выполнение служеб-
ных обязанностей" и "интересы службы" все больше напол-
няется понятными целями, культивируемыми в профессио-
нальной среде, или теми целями, которые отвечают своеко-
рыстным интересам работников. 

Возрастает опасность использование дискреционных пол-
номочий правоохранителями не столько с целью утверждения 
права, сколько для иных целей. Сказанное повышает актуаль-
ность исследования социально-групповых представлений, на 
уровне профессиональной субкультуры, о целях служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
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Розбудова України як демократичної держави на засадах 

забезпечення й зміцнення законності та правопорядку, до-
держання прав і свобод громадян, передбачених Конститу-
цією України й чинним законодавством, значною мірою зале-
жить від професійності й моральної чистоти кадрів правоохо-
ронних структур і, зокрема, органів внутрішніх справ. 

Водночас, за результатами проведених соціологічних до-
сліджень масштаби корупції в Україні мають тенденції до не-
впинного зростання, сягаючи критичної межі [1, c. 12]. Незва-
жаючи на постійні заходи щодо недопущення порушень 
законності особовим складом, реальний стан справ на місцях, 
а також аналіз статистичних даних свідчить про те, що в орга-
нах і підрозділах внутрішніх справ продовжують мати місце 
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зрадження працівниками міліції інтересів служби, які стають 
на шлях вчинення правопорушень, потрапляють на лаву 
підсудних тощо [2]. Такі негативні випадки вкрай негативно 
відбиваються на рівні довіри громадян до міліції1 і виклика-
ють широкий негативний резонанс у суспільстві. 

У зв’язку з цим питання протидії та запобігання корупції в 
Україні визначено одним з пріоритетних у діяльності ОВС 
України. Під час представлення керівному складу МВС 
України новопризначеного керівника відомства – міністра 
внутрішніх справ Анатолія Могильова Президент України 
Віктор Янукович наголосив про необхідність власне системно-
го наступу на таке злочинне явище, як корупція, боротьба з 
якою має бути принциповою [3, c. 1]. 

У цій площині особливої уваги набувають питання щодо 
протидії протиправним діям серед працівників підрозділів 
БНОН та ДАІ МВС України, оскільки напрями діяльності цих 
служб здавна вважаються найбільш професійно складними і 
навіть делікатними у соціальному, психологічному й етично-
му відношеннях, а також найбільш спокусливими стосовно 
можливостей отримання незаслуженої нагороди чи попросту 
хабара за зроблені протиправні послуги або ж бездумне вчи-
нення інших незаконних дій. 

Треба зазначити, що з проблем корупції в лавах ОВС1 в 
останні десять років проведено багато соціологічних та інших 
досліджень [1, c. 12], опубліковано чимало наукових робіт, у 
тому числі й за результатами "круглих столів" [4, c. 5] та науко-

                                      
1 За останнім соціологічним дослідженням, проведеними колективом ла-

бораторії кримінологічних та соціологічних досліджень ЛДУВС ім. Е.О. Дідо-
ренка в 2009 році, індекс довіри населення м. Луганська до працівників міліції 
є найменшим за всі роки проведення досліджень. Див.: Милиция в зеркале 
общественного мнения: Информационно-аналитические материалы по ре-
зультатам социологических исследований. Вып. 3 / Луган. гос. ун-т внутр. дел 
им. Э.А. Дидоренко; [Отв. ред. канд. филос. наук, доцент В.И. Поклад]. - Лу-
ганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2010. - С. 22. 

1 Перелік корупційних діянь передбачено Концепцією боротьби з коруп-
цією, затвердженою Указом Президента України від 24 квітня 1998 року 
№ 367/98. 
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во-практичних семінарів [5, c. 4]. Проте переважна їх більшість 
присвячена або питанням удосконалення національного анти-
корупційного законодавства, або ж висвітленню діяльності 
підрозділів ДСБЕЗ щодо протидії хабарництву за певними на-
прямками: в органах державної влади та управління, у нав-
чальних закладах, у галузі виділення земельних ділянок тощо. 
Окремих емпіричних розробок, які б висвітлювали безпосеред-
ньо уражені корупційними проявами ділянки роботи під-
розділів БНОН та ДАІ, визначали заходи щодо їх викорінення, а 
також передбачали порівняльний аналіз відповідних анти-
корупційних заходів на предмет їх ефективності, нажаль, немає. 
Саме ці обставини й зумовили актуальність обраної теми та 
необхідність проведення змістовного емпіричного дослідження.  

Метою дослідження є визначення й аналіз факторів, що 
зумовлюють корупційні прояви у підрозділах БНОН та ДАІ 
МВС України, обґрунтування пропозицій щодо протидії ко-
рупції у цих службах. 

Зазначена мета конкретизується такими завданнями: 
- підбір експертів, які є компетентними в проблемі, що до-

сліджується; 
- аналіз юридичних джерел (нормативних та літератур-

них) з проблем протидії корупції в лавах ОВС України; 
- осмислення стану оперативно-службової діяльності щодо 

попередження та запобігання корупції в підрозділах БНОН 
МВС України; 

- вивчення стану оперативно-службової діяльності щодо 
попередження та запобігання корупції в підрозділах ДАІ МВС 
України; 

- дослідження матеріалів СВБ ГУБОЗ МВС України за фак-
тами вчинення корупційних дій працівниками БНОН та ДАІ 
МВС України. 

Об’єктом дослідження. Виходячи з теми, мети, завдань 
кримінологічного дослідження об’єктом дослідження є сус-
пільні відносини у сфері протидії корупційним проявам у 
підрозділах ОВС. Компетентними особами, на наш погляд, є 
працівники оперативних підрозділів БНОН УМВС України в 



 
НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У П РАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬН ОС ТІ   

 

 374 

Луганській області, працівники ДАІ УМВС України в Луган-
ській області, працівники оперативних підрозділів ВВБ (у Лу-
ганській області) СВБ ГУБОЗ МВС України.  

Предметом дослідження є порівняльний аналіз факторів, 
які зумовлюють учинення корупційних дій працівниками під-
розділів БНОН і ДАІ УМВС України в Луганській області, вив-
чання й осмислення відповідних антикорупційних заходів 
щодо їх ефективності. 

Гіпотези. Найбільш поширеними факторами, що зумовлю-
ють вчинення працівниками вказаних служб корупційних дій є: 

1) недоліки механізмів законодавчого забезпечення проти-
дії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних 
речовин, а також оформлення матеріалів про порушення во-
діями автотранспортних засобів правил дорожнього руху; 

2) неефективна організаційно-управлінська діяльність ке-
рівництва досліджуваних служб за напрямом попередження 
корупції; 

3) низька матеріально-фінансова забезпеченість підрозді-
лів БНОН та ДАІ МВС України.  

Методологічною основою дослідження є концепція ка-
надського ученого М. Кассона "Стратегический вираж в прик-
ладной криминологии", що розкриває головні принципи ре-
формування поліції. Методами збору даних є аналіз відповід-
них оперативно-службових документів, дослідження статис-
тичних даних, спостереження, експертне опитування тощо. 

Основні результати дослідження.  
Перша гіпотеза, що сформульована як недоліки меха-

нізмів законодавчого забезпечення протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів та психотропних речовин, а також оформ-
лення матеріалів про порушення водіями автотранспортних 
засобів правил дорожнього руху, виникла як шляхом аналізу 
чинного законодавства України, так і шляхом спостереження 
за діями співробітників ДАІ під час виконання ними про-
фесійних обов’язків. Зокрема, положення чинного Кодексу 
про адміністративні правопорушення України (далі КпАП 
України) передбачають не інакше як дискреційні повнова-



 
КРИМІНОЛОГ ІЧН І ДОСЛІ ДЖЕННЯ  

 

 375 

ження співробітників ДАІ, що виявляються у "правомірній" 
можливості навіть під час складання номерного адмінпро-
токолу із записом до нього фамілії, ініціалів порушника та 
технічних даних його автотранспорту вносити дані, що вик-
лючають накладення штрафу. Маються на увазі положення 
ст. 125 КпАП України, відповідно яких інші порушення пра-
вил дорожнього руху, крім тих, що передбачені статтями 121-
128, ч. 1 та 2 ст. 129, статтями 139 та 140 даного Кодексу тягнуть 
попередження. Наприклад, складанням протоколу співробіт-
ник ДАІ підтверджує свою рішучість покарати водія-по-
рушника відповідно до норм КпАП України. Водій же, урахо-
вуючи суму ймовірного штрафу, усвідомлюючи сприятливу 
обстановку, що складається (як правило, протоколи заповню-
ються у салоні службового автомобіля ДАІ), розуміє необ-
хідність компромісного вирішення ситуації, у зв’язку з чим і 
пропонує працівникові певну грошову або іншу компенсацію. 
Якщо розуміння знайдене, у протоколі здійснюється запис про 
малозначне правопорушення з посиланням на ст. 125 КУпАП 
України, що передбачає попередження. 

Схожі дискреційні повноваження мають і підрозділи 
БНОН. Затримавши особу за незаконне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 
без мети збуту в невеликих розмірах можна оформити мате-
ріали як правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 44 КУпАП 
України "Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання наркотичних засобів або психо-
тропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах" або ж 
вбачити склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримі-
нального кодексу України (далі КК України) "Незаконне ви-
робництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів без мети збуту" [6, c. 782]. Крім того, у випадку 
вчинення корупційних дій, працівники оперативних підроз-
ділів можуть сприяти уникненню кримінальної відповідаль-
ності осіб, які становлять оперативний інтерес, скориставшись 
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спеціальними на то підставами, передбаченими 4 ст. 309 КК 
України: 1) добровільний характер звернення особи до ліку-
вального закладу; 2) початок лікування особи від наркоманії.  

З метою вивчення другої гіпотези дослідження нами було 
проаналізовано відповідні оперативно-службові матеріали 
УБНОН та УДАІ УМВС України в Луганській, ВВБ (у Луганській 
області) СВБ ГУБОЗ МВС України, осмислено окремі статичні 
дані (судова практика), а також проведене експертне опитування 
окремих працівників зазначених служб. Це дозволило встанови-
ти чинники, що зумовлюють неефективність зазначеної орга-
нізаційно-управлінської діяльності: 

- суттєві прорахунки в організації попередження та за-
побігання корупційним проявам. 

- приховування керівниками нижчих рівнів корупційних 
фактів з боку підлеглих працівників, що виявляються під час 
службових перевірок заяв, повідомлень і інших сигналів тощо; 

 – порахунки в підборі й професійній підготовці кадрів, а 
також у призначенні працівників на посади, пов’язані з про-
вадженням адмінсправ та дізнання за фактами виявлених пра-
вопорушень та прийняттям рішень щодо притягнення (або не 
притягнення) винних до відповідальності. 

Однак, як виявилося під час дослідження, ці чинники не в 
однаковій мірі характерні для служб БНОН та ДАІ. Якщо 
оглянути судову практику [2, c. 1-2], у 2009 році серед служб до 
кримінальної відповідальності (у більшій мірі через спокусу 
власного збагачення шляхом вимагання та отримання хабарів) 
притягнуто працівників ДАІ – 36, у той час як БНОН – лише 8 
(для зрівняння: УБОЗ – 6, ДСБЕЗ – 5, ДСО та дізнання – по 4). 
Тобто по Україні показник БНОН є більш ніж у чотири рази 
меншим ніж ДАІ. 

Детальніше зазначені чинники були вивчені вже на 
місцевому рівні. Зокрема, щодо організації попередження та 
запобігання корупційним проявам службою БНОН можна 
зазначити, що з боку її керівництва систематично вжива-
ються організаційні та практичні заходи щодо укріплення 
дисципліни й законності серед особового складу. Так, про-
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водиться запланована індивідуально-виховна робота з під-
леглими. При цьому використовуються такі її форми, як 
співбесіди, індивідуальні доручення, надання практичної 
допомоги та ін. Систематично проводяться заняття зі 
службової підготовки працівників, у межах яких здійсню-
ється вивчення й закріплення знань щодо новел антико-
рупційного законодавства. З метою вивчення поведінки 
підлеглих поза службою, виявлення кола їх знайомств, со-
ціально-побутових умов та мікроклімату в сім’ї, згідно пла-
нів роботи індивідуально-виховної роботи, щомісячно пра-
цівники відвідуються за місцем мешкання. Стан дисципліни 
та законності серед особового складу служби БНОН щомі-
сячно розглядається на оперативних нарадах УБНОН УМВС 
України в Луганській області. Усі звернення громадян 
реєструються в журналі обліку звернень громадян. По всіх 
зверненнях у встановлений термін проводяться ретельні 
службові перевірки. Як результат, останні корупційні діян-
ня були зафіксовані в 2005 році. При цьому в обох випадках 
порушенні кримінальні справи були закриті відповідно до 
п. 2 ст. 6 КПК України [7]. 

Інша (протилежна) ситуація зі станом роботи щодо до-
тримання дисципліни і законності, транспортної дисципліни 
у підрозділах ДАІ. За 10 місяців 2009 року керівництвом пока-
рано 268 працівників і лише 2 звільнено з ОВС, а 1 – з посади. 
Крім того, за вказаний період особовим складом ДАІ області 
було допущено щонайменш 3 грубих порушення службової 
дисципліни, що виявилися у вимаганні від водіїв грошової ви-
нагороди за звільнення від адміністративної відповідальності. 
Тільки в одному випадку співробітника ДАІ звільнено з ОВС і 
то за власним бажанням. Жоден працівник УДАІ УМВС в 
Луганській області не притягувався до відповідальності за За-
коном України "Про боротьбу з корупцією". Тож, стан роботи 
щодо дотримання дисципліни і законності, транспортної 
дисципліни у підрозділах ДАІ на відміну від БНОН є не більш 
як задовільний [8]. 
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Наступний чинник пов’язаний із приховуванням керів-
никами нижчих рівнів корупційних фактів з боку підлеглих 
працівників, що виявляються під час службових перевірок за-
яв, повідомлень і інших сигналів тощо. Цей чинник знайшов 
підтвердження за результатами індивідуальних довірчих спів-
бесід з окремими працівниками усіх задіяних в дослідженні 
служб. За зрозумілих причин експерти говорили про це не-
охоче, оскільки така констатація йде в розріз з вимогами чин-
ного законодавства й особливо відомчих нормативних актів.  

Як відомо, одним із завдань міністра внутрішніх справ 
України є посилення персональної відповідальності керів-
ників органів і підрозділів внутрішніх справ за стан дотри-
мання дисципліни і законності підлеглими працівниками і в 
разі їх порушення притягнення не лише винних до відпо-
відальності, а також їх керівників [9, c. 3]. Зокрема, відповідно 
листа МВС України від 14.04.2010 "Про направлення огляду" 
[10] міністерство вимагає"...поінформувати весь особовий 
склад про те, що в разі скоєння злочинів, корупційних дій... та 
інших резонансних надзвичайних подій з вини працівників 
міліції, до них будуть вжиті безальтернативні заходи – 
звільнення з ОВС, а їх безпосередні керівники звільнятимуться 
із займаних посад" (виділено нами – М.Р.). Водночас, міністром 
на нараді керівництва МВС перед начальником СВБ ГУБОЗ 
МВС України Мечетним О.І. поставлене завдання: "При про-
веденні службових розслідувань за фактами надзвичайних 
подій серед особового складу, скоєння працівниками міліції 
адміністративних правопорушень, злочинів установлювати всі 
обставини, причини та умови, що цьому сприяли, роль ке-
рівництва у профілактиці та їх зв’язок чи причетність до скоєння 
підлеглими протиправних дій" [11]. Невдовзі й останній вис-
тупив із позицією про те, що за результатами службових 
розслідувань за фактами вчинення корупційних дій треба 
вирішувати питання про звільнення винних працівників з 
ОВС, їх безпосередніх керівників – з посад, а до їх прямих 
начальників уживати найсуворіших заходів дисциплінарного 
впливу [12]. 
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Третій чинник, що проявляється у порахунках в підборі й 
професійній підготовці кадрів та зумовлює неефективність 
організаційно-управлінської діяльності керівництва досліджу-
ваних служб за напрямом попередження корупції, знов-таки 
випливає й підтверджується, передусім, з результатів вивчення 
вироків та постанов судів. За цими даними скоєння особовим 
складом ОВС злочинів у першу чергу є наслідком низьких мо-
рально-ділових якостей окремих працівників, їх професійної 
деформації, а також неналежної морально-психологічної під-
готовки та навчання особового складу [2, c. 1-2].  

Найбільшого підтвердження отримала третя гіпотеза на-
шого дослідження про те, що найголовнішим спільним для 
підрозділів БНОН та ДАІ МВС України фактором, який 
зумовлює учинення корупційних дій з боку їх працівників, є 
низька матеріально-фінансова забезпеченість.  

З одного боку така забезпеченість стосується функціону-
вання самих підрозділів. Як підкреслив з цього приводу за-
ступник начальника УДАІ УМВС України в Луганській облас-
ті, полковник міліції О.М. Дурнєв, на сьогодні відсутнє цент-
ралізоване фінансування щодо запровадження новітніх тех-
нічних засобів у поточній діяльності підрозділів ДАІ. Цей по-
сил був підтриманий і заступником начальника УБНОН 
УМВС України в Луганській області, полковником міліції 
О.В. Літвіновим [13]. 

З іншого, матеріальна забезпеченість стосується безпосе-
редньо працівників досліджуваних служб. Передусім, це мо-
лоді фахівці, які сьогодні одержують украй низьку заробітну 
плату, проте наштовхуються на реальні можливості отримати 
за "корупційні діяння" високу винагороду. За наявності склад-
них невирішених матеріальних проблем працівники виму-
шені ставити свої особисті потреби й інтереси вище службово-
го обов'язку. У цьому контексті важливість мотиваційного 
фактору при виконанні професійних обов’язків працівниками 
підрозділів БНОН та ДАІ підкреслює ректор ЛДУВС ім. Е.О. Ді-
доренка, полковник міліції В.М. Комарницький. На його пере-
конання, удалим орієнтиром є приклад соціального забезпе-
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чення працівників міліції у період радянської влади. Крім то-
го, для довідки зауважує, що згідно з результатами опитування 
практичних працівників заочної форми навчання універси-
тету кожен з них витрачає близько 800 гривень щомісячно на 
забезпечення виконання професійних обов’язків [13]. 

Із зазначених фахових думок можна зробити висновок, що 
ефективна протидія корупційних проявам можлива лише 
тоді, коли ризик втрати посади стане значно перевищувати 
блага, отримані як хабар. Подібні ідеї знаходять підтримку 
серед фахівців у галузі оперативно-розшукової діяльності на 
сторінках юридичної літератури. Зокрема, як слушно від-
значає Валерій Літвін "... Нам не потрібно "пільгових нараху-
вань" та інших хитрощів, що вважаються серйозною моти-
вацією до продуктивної роботи. Гідна, відповідна професій-
ному ризику й працезатратам зарплата – це буде чесніше та 
справедливіше. Непогано було б замислитися і над забезпе-
ченням житлом, приміром, у межах соціального контракту 
між державою і міліціонером, коли він спершу отримує служ-
бові "квадратометри", а через 10-15 років сумлінної служби в 
нього з’явиться право їх приватизувати" [14, c. 9]. 

Таким чином, дослідження останнього фактору чітко вия-
вило наявну необхідність у скорішому здісненні кардиналь-
них змін щодо матеріально-технічного забезпечення повно-
цінної діяльності служб БНОН та ДАІ МВС України. Водночас, 
констатуємо, що певні позитивні зрушення вищим керів-
ництвом держави вже здійснюються. Як наголосив Президент 
України Віктор Янукович: "Наша головна мета – це сильна, 
дієва, оснащена і захищена міліція, яка відповідає міжнарод-
ним стандартам і реформується відповідно до сучасних тен-
денцій" [3]. Тож сподіваємося, що вказані головою держави 
орієнтири найближчим часом будуть реалізовані. 

Загальні висновки й практичні рекомендації. Узагальне-
ний аналіз зроблених під час дослідження умовиводів дозво-
ляє визначити й запропонувати наступні напрями протидії 
корупції в підрозділах БНОН та ДАІ МВС України:  
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За першою гіпотезою:  
1. Розглянути на законодавчому рівні можливість виклю-

чення ст. 125 КпАП України "Інші порушення правил дорож-
нього руху". Ця норма не містить змістовного навантаження, 
оскільки відповідно ч. 2 ст. 58 Конституції України "Ніхто не 
відповідає за діяння, які на момент їх учинення не визнавали-
ся законом як правопорушення" [15]. На запитання, чи змо-
жуть ці зміни позитивно вплинути на запобігання коруп-
ційним проявам серед працівників ДАІ, отримали такі від-
повіді: 13 ВВБ ("так" – 70%; "ні" – 30%; утрудняюся відповісти – 
0%); ДАІ ("так" – 30%; "ні" – 40%; утрудняюся відповісти – 30%). 

2. Розглянути на законодавчому рівні можливість виклю-
чення ч. 1 та ч. 4 ст. 309 КК України "Незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи переси-
лання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту". Вони дублюють положення ч. 1 та ч. 2 
ст. 44 КпАП України. На запитання, чи зможуть ці зміни пози-
тивно вплинути на запобігання корупційним проявам серед 
працівників БНОН, отримали такі відповіді: ВВБ ("так" – 50%; 
"ні" – 20%; утрудняюся відповісти – 30%); БНОН ("так" – 50%; 
"ні" – 40%; утрудняюся відповісти – 10%). 

За другою гіпотезою:  
1. Вивчати вироки судів і постанови прокуратури про за-

криття кримінальних справ за нереабілітуючими мотивами. 
Аналізувати причини та умови учинення злочинів. При на-
бутті законної сили вироків у відношенні колишніх співро-
бітників доводити їх до відома всього особового складу органів 
і підрозділів внутрішніх справ. 

2. За лінією ДАІ активізувати систематичне проведення 
негласних заходів у вигляді перевірок (роботу оперативно-
профілактичних мобільних груп УДАІ). Під час проведення 
ними рейдів проводити комплексне вивчення питань дотри-
мання дисципліни і законності співробітниками ДАІ області. 
Результати цієї роботи щотижня розглядати на оперативній 
нараді при начальнику УДАІ (доречі, ефективність таких 
заходів підтвердив експеримент, у якому брали участь спільні 
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мобільні групи, що склалися з працівників Державтоінспекції 
та Всеукраїнської Спеціальної Колегії з питань боротьби з 
корупції та організованою злочинністю [16, c. 16]). 

3. Організовувати проведення ретельних службових пере-
вірок за інформаціями, викладеними у заявах, скаргах та лис-
тах громадян, про неправомірні дії працівників ДАІ області у 
порядку, передбаченому вимогами Закону України "Про 
звернення громадян". При їх підтвердженні до винних вжива-
ти відповідних заходів дисциплінарного впливу, а у разі вияв-
лення корупційних діянь в обов'язковому порядку спрямову-
вати матеріали перевірок до органів прокуратури. 

4. Припинити практику застосування крайніх мір відпо-
відальності (звільнення з ОВС) керівного складу підрозділів 
ОВС за протиправні дії, зокрема й корупційні, з боку їх під-
леглих. 

5. Забезпечити під час відбору кандидатів на службу вивчення 
їх особистих морально-ділових якостей, мотивів вступу на службу, 
особистих рис характеру, які в подальшому можуть трансформу-
ватися в негативні та спровокувати зраду інтересів служби. 

За третьою гіпотезою: 
1. Забезпечити повноцінною матеріально-технічною ба-

зою для реалізації підрозділами БНОН та ДАІ МВС України 
покладених на них функцій. Зокрема, для служби ДАІ це доз-
волить здійснювати відео-, фото фіксацію порушень ПДР без 
безпосереднього контакту працівників служби із порушника-
ми. Цю пропозицію підтримало більшість експертів: 13 ВВБ ("так" – 
80%; "ні" – 20%; утрудняюся відповісти – 0%); ДАІ ("так" – 70%; "ні" – 
10%; утрудняюся відповісти – 20%); БНОН ("так" – 70%; "ні" – 20%; 
утрудняюся відповісти – 10%). 

2. Забезпечити належний стан соціальної захищеності 
працівників органів внутрішніх справ, у тому числі й під-
розділів БНОН та ДАІ. Передусім, шляхом формування ре-
ального механізму матеріального стимулювання діяльності. 
Реальним кроком у цьому напрямку могло б стати істотне 
підвищення їхнього грошового забезпечення й доведення його 
до рівня, що перевищував би середню заробітну плату по 
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країні. Крім того доцільно було б розробити ефективну систе-
му забезпечення житлом працівників ОВС. При МВС України 
варто створити спеціальний житловий фонд, який би займав-
ся питаннями будівництва й виділення службового житла для 
працівників ОВС. При прийомі на службу працівник ОВС ук-
ладав би контракт про те, що він зобов'язується чесно й 
сумлінно нести службу, а держава зі свого боку поряд з 
іншими соціальними пільгами зобов'язується надати йому 
протягом перших двох років роботи службове житло. Причо-
му в даному контракті можна було б передбачити ймовірність 
повної передачі у власність зазначеного житла при без-
доганній службі протягом, скажімо, 15 років [17, c. 263]. Цю 
пропозицію підтримало також більшість експертів: 13 ВВБ 
("так" – 90%; "ні" – 10%; утрудняюся відповісти – 0%); ДАІ ("так" – 
100%; "ні" – 0%; утрудняюся відповісти – 0%); БНОН ("так" – 90%; 
"ні" – 10%; утрудняюся відповісти – 0%). 

Таким чином, підсумовуючи загальні висновки досліджен-
ня, зауважимо, що отримані нами результати відповідають 
загальнодержавній політиці щодо попередження й протидії 
злочинів та правопорушень серед працівників ОВС. Спо-
діваємося, що комплексне й паралельне проведення означених 
заходів на державному й відомчому рівнях сприятиме форму-
ванню позитивного іміджу працівників міліції в цілому й 
працівників БНОН та ДАІ зокрема, удосконаленню якісних 
критеріїв підготовки працівників підрозділів цих служб, ство-
ренню необхідних умов для нейтралізації ризиків коруп-
ційних проявів тощо. 
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ВИСНОВКИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

"НОРМА ТА ДЕВІАЦІЯ У ПРАВООХОРОННІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ" 

 (Луганськ, 28-29 жовтня 2010 року) 
 

28-29 жовтня 2010 року у Луганському державному універ-
ситеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відбулась Дев’ята 
міжнародна науково-практична конференція "Норма та деві-
ація у правоохоронній діяльності". Конференцію було органі-
зовано і проведено під егідою Об’єднання кримінологів СНД, 
Санкт-Петербурзького міжнародного кримінологічного клубу 
кафедрою кримінології, конфліктології та соціології, кафед-
рою адміністративного права та адміністративної діяльності та 
кафедрою кримінального права Луганського державного уні-
верситету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка спільно з До-
слідницьким комітетом з питань соціології права та девіантної 
поведінки Соціологічної асоціації України та обласним відді-
ленням Кримінологічної асоціації України.  

Протягом двох днів роботи конференції, у якій взяли 

участь понад 100 науковців та практичних працівників право-

охоронних органів України, Росії, США, Німеччини, Польщі, 

Казахстану, піднімався ряд питань, які об'єднані єдиною проб-

лематикою співвідношення норми та девіації у правоохорон-

ній діяльності. Зокрема, обговорювались правопорушення та 

злочини у правоохоронній діяльності; теорія та методика дос-

лідження девіацій у правоохоронній діяльності; соціальний та 

правовий контроль у сфері правоохоронної діяльності; про-
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фесійний ризик у правоохоронній діяльності та особистість 

сучасного правоохоронця; адміністративно-правові та кримі-

нально-правові заходи протидії злочинам у сфері правоохо-

ронної діяльності; зарубіжний досвід профілактики порушень 

прав і свобод людини у правоохоронній діяльності; проблеми 

професійної підготовки правоохоронців; проблеми реформу-

вання правоохоронної системи; ціннісні виміри правоохорон-

ної діяльності; організаційно-правові заходи забезпечення за-

конності у сфері правоохоронної діяльності. 

 

Результатом наукової дискусії в рамках конференції стали 

такі висновки та рекомендації: 

 

1. В сучасному українському суспільстві спостерігається 

зростання кількості різноманітних девіацій, що обумовлено 

глибокими трансформаціями соціальних, політичних і еконо-

мічних процесів. Однією зі сфер, де відбулася інтенсифікація 

девіаційних процесів, є правоохоронна діяльність.  
 

2. Незважаючи на достатньо серйозні демократичні змі-

ни, що відбулись в українському суспільстві, міліція Украї-

ни до цього часу функціонує як мілітарна та клієнтурно-

ієрархічна організація, у якій дисципліна, виконання  нака-

зів керівництва об’єктивно є вищими у порівнянні з потре-

бами захисту громадян від злочинності. Підтвердженням 

цього є діюча на практиці система заохочень та покарань 

працівників МВС.  
 

3. Низький рівень правової культури населення, посилен-

ня процесів криміналізації загальної культури на тлі підви-

щення престижності використання професійної діяльності в 

цілях особистого збагачення призвели до того, що доміную-

чою мотивацією до вступу на службу в правоохоронні органи 

виступає бажання здобути авторитет та зміцнити власний ма-

теріальний стан через доступ до влади.  
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4. Специфіка професійної діяльності співробітників пра-
воохоронних органів сприяє накопиченню психоемоційної 
напруги, у значної частини співробітників виникає схильність 
до агресивної поведінки. Це є проявом емоційного "вигоран-
ня", хронічної втоми.  

 

5. Висока латентність правопорушень і злочинів співро-
бітників правоохоронних органів є одним із чинників, які по-
силюють злочинність у середовищі правоохоронців. Умови 
існування латентності містяться в авторитаризмі, конформіз-
мі, корпоративності системи правоохоронних органів. У зв'яз-
ку з цим необхідно внести зміни до Закону України "Про дис-
циплінарний статут ОВС" та Положення про порядок прове-
дення службового розслідування щодо обмеження адміністра-
тивного розсуду під час застосування дисциплінарних стяг-
нень.  

 

6. Сьогодні навіть серед населення має місце уявлення, що 
чинники негативної поведінки співробітників правоохорон-
них органів полягають у відсутності або недієвості стимулів до 
якісного виконання професійних завдань (недостатній рівень 
заробітної плати порівняно із затраченими особистісними ре-
сурсами, перевантаженням і важкістю роботи), недостатній 
компенсації професійних ризиків, низькому рівні матеріаль-
но-технічного забезпечення службової діяльності.  

 
7. Підвищення соціальної захищеності молодих фахівців 

дозволить органам внутрішніх справ утримати кваліфікова-
них співробітників на робочих місцях та зменшити відтік 
професійного персоналу. Одним із заходів в цьому напрямку 
може бути кредитування житла в розстрочку і погашення кре-
диту залежно від терміну і якості служби. 

 

8. Через те, що відбулася деконструкція образу міліціонера 
радянського періоду, необхідно проводити цілеспрямовану сис-
темну роботу над створенням позитивного образу сучасного пра-
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воохоронця. Слід посилити вплив на конкретні неформальні 
норми професійної (корпоративної) субкультури, що породжу-
ють дисфункціональні для правоохоронного органу девіації.  

 

9. У сучасних умовах особливе ціннісно-смислове наванта-
ження несе відомча вища освіта. Серед пріоритетних завдань 
МВС України на перший план висувається створення умов для 
виховання ціннісного відношення до права та правоохоронної 
діяльності, формування цінніснораціональної мотивації до ви-
конання службових обов'язків у майбутніх правоохоронців.  

 

10. Необхідно реформувати порядок відбору співробітни-
ків в органи внутрішніх справ. Зокрема, існуючий порядок 
вступу до вищих навчальних закладів системи МВС передба-
чає відбір у першу чергу кандидатів, які мають міцне здоров'я. 
Інтелектуальні якості оцінюються тільки на останній стадії 
вступних випробувань. 

 

11. Окремим завданням для ліквідації кризових явищ у 
правоохоронній сфері є формування шанобливих партнерсь-
ких відносин "міліція-населення". Налагодження взаємоповаги 
між міліцією і населенням вимагає серйозного наукового обґрун-
тування, перш за все, із метою визначення механізму форму-
вання в різних групах населення уявлень про правоохоронну 
діяльність і розробку форм адекватної корекції громадської дум-
ки. Недостатньо використовуються в Україні можливості соці-
альної реклами для пропаганди правомірної поведінки. 
 

12. При проведенні реформ у правоохоронних органах 
необхідна серйозна робота з наукового обґрунтування заходів 
і форм трансформацій правоохоронної системи. Найперспек-
тивнішим напрямком реформування правоохоронної системи 
вбачається переорієнтація міліції на сервісне обслуговування 
населення.  
 

13. Реформування правоохоронних органів має передба-
чати визначення рівня забезпечення прав і свобод громадян та 
юридичних осіб, як провідного критерію оцінювання резуль-
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татів роботи органів публічної влади у сфері правоохоронної 
діяльності. Наявність залежності між оцінкою діяльності орга-
нів внутрішніх справ та систематичними кількісними показ-
никами роботи, доповнених системою соціальних індикаторів, 
дозволить переорієнтовувати професійну мотивацію співро-
бітників правоохоронних органів. Критеріями оцінки ефекти-
вності роботи необхідно зробити дотримання законності, 
якість професійної діяльності та захисту населення від злочи-
нів і навантаження на кожного окремого співробітника, через 
визначення індивідуальної ефективності кожного. 
 

14. Особливо актуальним є зараз удосконалення чинного 
національного законодавства, яке регулює взаємовідносини орга-
нів публічної влади у сфері правоохоронної діяльності з однієї 
сторони та фізичних і юридичних осіб – з іншої, з метою: 

- забезпечення однозначності розуміння змісту правових 
термінів, які використовуються у текстах нормативно-пра-
вових актів (перш за все – законів); 

- запровадження прозорих і зрозумілих механізмів та за-
гальних процедур реалізації прав фізичних та юридичних осіб 
на рівні законів й одночасним зменшенням ролі підзаконної 
нормотворчості; 

- забезпечення спрямованості положень законодавства на 
реалізацію та захист прав громадян.  

 

15. Необхідне запровадження спеціальної підготовки осіб, 
які розробляють проекти нормативно-правових актів щодо їх 
спрямованості на забезпечення реалізації та захисту прав фі-
зичних та юридичних осіб у відносинах з органами публічної 
влади.  
 

16. Важливим заходом попередження правопорушень у 
правоохоронній діяльності уявляється встановлення відпові-
дальності за прийняття нормативно-правових актів, які легі-
тимізують порушення прав громадян, не містять гарантій їх 
захисту, не обмежують дискреційні повноваження органу пу-
блічної влади у сфері правоохоронної діяльності. 
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17. Необхідністю є підвищення якості правової експертизи 
нормативно-правових актів шляхом: 

- оновлення системи критеріїв якості нормативно-пра-
вового акту; 

- забезпечення реалізації пріоритету прав людини в текс-
тах нормативно-правових актів; 

- запровадження відповідальності осіб, уповноважених 
проводити експертизу та приймати рішення про реєстрацію 
нормативно-правових актів, у випадках легітимізації пору-
шень прав громадян, не містять гарантій їх захисту, та необ-
ґрунтованого розширення дискреційних повноважень органу 
публічної влади. 

 

18. Важливу роль може зіграти розвиток інституту адмі-
ністративної та кримінальної відповідальності за порушення 
прав і свобод громадян, закріплених Конституцією України та 
міжнародними актами, ратифікованими Верховною Радою 
України. 

 
Оргкомітет конференції 
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АННОТАЦИИ 
 

О. МАРТЫНЕНКО (Ассоциация украинских мониторов 
соблюдения прав человека в деятельности правоохранитель-
ных органов, Киев) 

Преступления работников ОВД Украины: криминологи-
ческая ретроспектива.  

В статье представлен анализ преступлений, совершенных 
работниками ОВД Украины на протяжении 1992-2009 гг. Дана 
характеристика изменений уровня преступлений за послед-
ние 3 года. Отдельно проанализирован блок служебных и 
общеуголовных преступлений, совершенных сотрудниками 
различных подразделений. По результатам собственных 
исследований автора представлена оценка распространенно-
сти пыток среди всего массива противоправных деяний пер-
сонала ОВД. Критично рассмотрены особенности реагирова-
ния МВД Украины на жалобы граждан относительно неза-
конных действий работников милиции. 

 
Я. ГИЛИНСКИЙ (Российский государственный педаго-

гический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург). 
Российская полиция: вчера, сегодня, завтра. 
Рассказывается об истории российской полиции, об ос-

новных сегодняшних проблемах в ее деятельности (корруп-
ция, пытки, связи с организованной преступностью), а также о 
перспективах ее реформирования. 

 
И. РУЩЕНКО (Харьковский национальный университет 

внутренних дел, Украина) 
Милиция между государством и гражданским обществом 

(украинская милиция в ситуации когнитивного диссонанса). 
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В статье анализируется ситуация, когда деятельность 
органов внутренних дел рассматривается и оценивается с по-
зиций различных и противоречивых по своему содержанию 
норм: официальных институциональных норм, норм-ожида-
ний общественного мнения, внутренних неформальных норм 
и традиций. Это приводит к опасной коллизии, которая ме-
шает правильному определению девиантности в ОВД и орга-
низационных девиантов. 

 
Х. КУРИ (Фрайбургский университет, Германия) 
В. ПОКЛАД (Луганский государственный университет 

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Украина)  
Эмпирическое изучение работы полиции: опыт Германии 

в контексте проблем Украины. 
Освещается опыт проведения эмпирических исследований, 

посвященных работе полиции, в Германии. Характеризуются 
основные направления и проблемы проведения таких исследо-
ваний. Данные германских ученых сопоставляются с отдельны-
ми результатами исследований, проведенных в Украине. 

 
С. ДИКАЕВ (Санкт-Петербургский университет МВД России) 
Наркомания в России и некоторые вопросы реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года. 

Анализируются тенденции изменения наркоситуации в 
России, связь наркомании с другими преступлениями, а также 
содержание Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации. 

 
Р. ДЖАНСАРАЕВА (Казахский национальный универси-

тет имени аль-Фараби (Алматы). 
Вопросы реформирования правоохранительной системы 

в Республике Казахстан 
В статье рассматриваются основные направления, цели, 

задачи модернизации правоохранительной системы Респуб-
лики Казахстан, анализируется законодательная база прово-
димых реформ. 
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В. ПОКЛАД (Луганский государственный университет 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Украина). 

Социальные индикаторы эффективности работы милиции 
Украинская милиция как социальный институт находится в 

состоянии дисфункции, или – несоответствия социальным ожи-
даниям. На эмпирическом уровне проблема проявляется через 
систему показателей (индикаторов), отражающих качество ис-
полнения и государственным, и социальным институтом своих 
основных функций. По мнению автора, основными индикато-
рами того, насколько качественно милиция исполняет свои со-
циальные функции, могут выступать показатели виктимности 
населения, которые наиболее адекватно способны отражать уро-
вень реальной защищенности от преступлений. Вместе с тем, 
никакое изменение системы показателей (критериев оценки) не 
окажет влияния на изменение деятельностных стандартов без 
институциональной трансформации милиции, призванной смяг-
чить противоречие между милицией как государственным инс-
титутом (орган исполнительной власти) и милицией как соци-
альным институтом (орган защиты от преступности). 

 
Я. КОЛПАКОВ (Государственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования "Московский го-
сударственный медико-стоматологический университет", Россия) 

Личностные черты сотрудников вневедомственной ох-
раны с диагностируемыми симптомами посттравматиче-
ского стрессового расстройства. 

В статье описаны результаты исследования личностных 
черт сотрудников вневедомственной охраны с диагностируе-
мыми симптомами посттравматического стрессового расст-
ройства (ПТСР) по сравнению с таковыми у условно здоровых 
сотрудников вневедомственной охраны. Выявлены статисти-
чески значимые различия, которые указывают на личностные 
черты "паранойального" круга у первых, и "стенического" кру-
га у вторых. Предложены практические рекомендации по со-
вершенствованию профилактики ПТСР у сотрудников вневе-
домственной охраны. 
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Е. БАЛУЕВА (Государственное образовательное учрежде-
ние "Ставропольский государственный университет", Россия) 

 Предупреждение преступлений сотрудников милиции в 
области защиты информации. 

В настоящей работе путем проведения социологического 
опроса выявлена потребность практики в разработке комплек-
са организационных мер для предупреждения преступлений 
сотрудников милиции в области защиты информации. Вслед-
ствие чего разработана типовая политика безопасности судеб-
но-экспертного учреждения МВД, включающая состав инст-
руктивных документов. Сформированы основные требования 
по обеспечению сохранности конфиденциальной информа-
ции и определена ответственность за нарушения в области 
защиты информации среди сотрудников милиции. Кроме то-
го, выделены нормативно-правовые акты, которые регулиру-
ют данный аспект. Все это позволяет составить систему дейст-
венных организационно-распорядительных документов. Дан-
ные аспекты становятся особо важными, поскольку проблема 
защиты информации является одним из главных вопросов, 
определяющих интерес, существование и пути развития чело-
веческого общества, в том числе и в сфере предупреждения 
преступлений сотрудников милиции. 

 
Е. ИЛЬЮК (Следственное управление Следственного коми-

тета Российской Федерации по Свердловской области, Россия) 
 Профессиональное здоровье следователя. 
В статье анализируются результаты анкетирования следо-

вателей (100 следственных работников) СУ СК РФ в Уральском 
федеральном округе по вопросу о длительности рабочего дня, ко-
личестве фактически проработанных рабочих дней и использо-
вании ежедневного времени отдыха в зависимости от профес-
сионального стажа. Анализируется понятие профессиональной 
деформации и ее проявлений, факторы, ведущие к появлению 
профессиональных деформаций и рассматриваются основные 
направления ее профилактики. Анализируются причины про-
явления агрессии со стороны сотрудников правоохранительных 
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органов и направления перенаправления агрессии, оценивае-
мые негативно или позитивно. Формулируется понятие про-
фессионального здоровья и рассматривается его содержание. 
Выделяются организационно-правовые направления сохране-
ния профессионального здоровья и профилактики профессио-
нальных деформаций и психологические (социально-психоло-
гические и индивидуально-психологические). 

 
Ю. ДРАЧЕВА (Федеральное государственное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт МВД 
Российской Федерации", Россия). 

Преодоление трудностей профессионального становле-
ния молодых сотрудников органов внутренних дел. 

Автор рассматривает профессиональное становление мо-
лодых специалистов органов внутренних дел, отмечает про-
блемы становления и представляет механизм их преодоления. 
Автор также анализирует эффективность стратегий преодо-
ления трудностей, излагает рекомендации и предложения по 
совершенствованию профессиональной подготовки молодых 
сотрудников органов внутренних дел. 

 
Г. АНДРЕЕВА (Харьковский национальный университет 

внутренних дел, Украина). 
Отображение мотивации девиантных действий совре-

менного правоохранителя в публикациях сети Интернет. 
В статье рассматриваются особенности и характер моти-

вации девиантных действий современного правоохранителя, а 
также факторов институционального влияния на них, с по-
мощью анализа информации сети Интернет. 

 
Е. КУДЕРМИНА (Национальная академия внутренних 

дел, Киев, Украина).  
Психологические особенности мотивации профессиональ-

ной деятельности будущих правоохранителей. 
Статья содержит анализ особенностей "отдаленных" целей 

будущих сотрудников правоохранительных органов. Прове-
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денное эмпирическое исследование позволило выделить ос-
новные тенденции в планировании курсантами своего буду-
щего жизненного пути. Полученные данные свидетельствуют 
о наличии негативных особенностей мотивации профессио-
нальной деятельности у будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов. Представленное исследование рассматрива-
ется как пилотажное в последующем анализе мотивации про-
фессиональной деятельности будущих сотрудников МВД. 

 
В. САМОТИЕВИЧ (Харьковский национальный универ-

ситет внутренних дел, Украина). 
Социально-демографические характеристики сотрудни-

ков ОВД, совершивших преступление. 
В статье рассмотрены основные социально-демографичес-

кие признаки сотрудников ОВС Украины, которые совершили 
преступления; проанализированы специфические характери-
стики, свойственные сотрудникам ОВД; определены социально-
демографические особенности, характеризующие различные 
категории преступлений среди сотрудников ОВД и установле-
ны наиболее криминогенные группы среди сотрудников ОВД. 

 
В. КОНОПЕЛЬСКИЙ, В. ПЕХОВ (Одесский государст-

венный университет внутренних дел, Украина). 
Правонарушающее поведение сотрудников органов внут-

ренних дел: криминогенные детерминанты и пути противо-
действия.  

Рассматриваются состояние, динамика и детерминанты 
противоправного поведения сотрудников органов внутренних 
дел. Определяются направления деятельности по уменьше-
нию преступлений в подразделениях МВД. 

 
А. ИГНАТОВ (Крымский юридический институт Одес-

ского государственного университета внутренних дел, Сим-
ферополь, Украина). 

Насильственные преступления, совершаемые сотрудни-
ками органов внутренних дел – отдельный вид насильствен-
ной преступности. 
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Статья посвящена актуальным проблемам насильствен-
ных преступлений, совершаемых работниками ОВД. Дано по-
нятие "насильственные преступления, совершаемые работни-
ками органов внутренних дел". Конкретизировано понятие 
"использование служебного положения работником органов 
внутренних дел". Предложена комплексная криминологиче-
ская характеристика насильственных преступлений, совер-
шаемых работниками ОВД. Установлен и проанализирован 
комплекс криминогенных факторов детерминации насильст-
венных преступлений, совершаемых работниками ОВД. Дана 
криминологическая характеристика личности преступников – 
работников ОВД. Предложена классификация преступлений 
на основе мотивов их совершения. Рассмотрена проблема ла-
тентности насильственных преступлений, совершаемых ра-
ботниками ОВД. Определены направления и предложены пу-
ти совершенствования мер специально-криминологического 
предупреждения этого вида преступлений. 

 
А. МИРОШКО (Харьковский национальный университет 

внутренних дел, Украина). 
Девиация как процесс развития правонарушений 
В статье рассмотрены девиантное поведение, как состав-

ная человеческой жизнедеятельности, цели профилактики 
правонарушений при девиантном поведении и черты лично-
сти правонарушителя, пути преодоления девиантного пове-
дения преступника. 

 
И. БУРКОВЕЦКАЯ (УМВД Украины в Луганской области). 
Профилактика девиантности в правоохранительной среде. 
В статье предпринята авторская попытка описания детер-

минант девиаций сотрудников правоохранительных органов, 
исходя из специфики выполняемых ими функций и профес-
сиональных задач. 
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Ю. КОРСУН (УМВД Украины в Луганской области). 
Пути преодоления девиаций в ходе реформирования ОВД 

в условиях построения гражданского общества в Украине. 
Анализируется сущность девиаций в государственном аппа-

рате вообще и в правоохранительных органах в частности. В 
качестве реального пути их преодоления предполагается уси-
ление общественного контроля за правоохранительной дея-
тельностью со стороны СМИ. 

 
Э. ЗАУТОРОВА (Вологодский института права и экономи-

ки Федеральной службы исполнения наказаний России). 
Особенности профессиональной деятельности и лич-

ность сотрудника правоохранительных органов. 
В последние годы от сотрудников правоохранительных 

органов требуется мобилизация физического и психического 
потенциала, в связи с этим специфика профессиональной дея-
тельности сотрудников способствует накоплению психоэмо-
ционального напряжения. В статье показаны особенности 
профессиональной деятельности и их влияние на личность 
сотрудника правоохранительных органов. 

 
С. ИВЕНТЬЕВ (Общество с ограниченной ответственно-

стью "РАФФ+", Казань, Россия). 
Поведение человека с точки зрения прав и свобод человека 

и гражданина. 
Человеческие отношения регулируются социальными нор-

мами, устанавливающими определенные правила поведения 
человека в различных сферах деятельности. Вопросы, касаю-
щиеся поведения человека, являются предметом тщательного 
изучения педагогики, психологии, психиатрии и социологии, 
которые пытаются разобраться в причинах нарушения уста-
новленных правил. Как правило, право, как жесткий социаль-
ный регулятор, имеет дело со следствием отклонений в пове-
дении человека и обходит стороной их причины. В работе 
рассматриваются основные причины отклонений в поведении 
человека с точки зрения прав и свобод человека и гражданина. 
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М. ШЕРМАН (Херсонский юридический институт Харь-
ковского национального университета внутренних дел, Ук-
раина). 

Организационно-педагогические условия профилактики 
Интернет-зависимости у курсантов высших учебных заведе-
ний МВД Украины.  

Статья посвящена проблеме профилактики потенциаль-
ной Интернет-зависимости. В учебном процессе современного 
высшего учебного заведения все больший объем занимают 
информатика и компьютерные технологии. Нами проанали-
зированы специальные научные издания, посвященные про-
блемам формирования зависимости от Интернета у учеников 
и студентов. Сделан вывод о том, что часто решающим факто-
ром возникновения зависимости от Интернета являются соци-
альные причины. Сформулированы организационно-педаго-
гические условия профессиональной компьютерно-информа-
ционной подготовки, позволяющие избежать формирования 
зависимости от Интернета у курсантов высших учебных заве-
дений МВД Украины. 

 
Т. ГАРАСЫМИВ (Львовский государственный универси-

тет внутренних дел, Украина). 
Девиантность личности и психологическая безопасность 

общества: социоприродные детерминанты.  
Научная публикация посвящена исследованию взаимоза-

висимостей между девиантным поведением человека и психо-
логической безопасностью общества, а также, между правом и 
философией, науками, онтогенетически соединенными, взаи-
мопроникающими и взаимообуславливающими друг друга. В 
основе использованной методики исследования лежит сово-
купность системного, сравнительного и структурно-функцио-
нального методов. 

 
Ю. КОЗЕНКО (Львовский государственный университет 

внутренних дел, Украина). 
Пенитенциарная система как ретроспективный компо-

нент влияния на делинквентные девиации поведения личности. 
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Целью данной научной работы было проследить процес-
сы деятельности пенитенциарных учреждений, как одного из 
видов компонентов механизма правового регулирования де-
виантного поведения человека. Актуальность темы исследова-
ния продиктована современными интеграционными и глоба-
лизационными процессами в обществе, формированием транс-
граничных связей, межгосударственых правовых образований, 
то есть, модернизацией социума, которая немыслима без соот-
ветствующего уровня правовой культуры его членов. В основе 
использованной методики исследования лежит совокупность 
диахронного, компаративистского и структурно-функцио-
нального методов. 

 
О. ЯЦКИВ (Прикарпатский юридический институт Львов-

ского государственного университета внутренних дел, Ивано-
Франковск, Украина). 

Алекситимия в структуре психосоматических заболева-
ний (психосоматозов) сотрудников милиции. 

Доклад рассматривает проблемы алекситимии у сотруд-
ников милиции, которые болеют психосоматическими заболе-
ваниями (психосоматозами). Концепция алекситимии, с точки 
зрения многих ученых, является одной из основных теорий 
возникновения и развития данных заболеваний.  

На основании произведенного анализа научной литера-
туры и исследования в докладе представлены корреляцион-
ные взаимосвязи в структуре психосоматических заболеваний 
сотрудников милиции. В соответствии с результатами нашего 
исследования алекситимия ─ отдельное самостоятельное яв-
ление, которое необходимо детально изучить. 

 
Ю. СВЕЖЕНЦЕВА, И. ЩЕРБАКОВА (Харьковский на-

циональный университет внутренних дел, Украина). 
Мотивационное и коммуникационное обоснование соци-

альных представлений о милиции и доверия. 
Западноевропейская парадигма социальных представле-

ний предлагает рассматривать общественное мнение как со-
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ставленное из социальных представлений, то есть из представ-
лений разных естественно сформированных социальных групп. 
В статье представлены наиболее распространенные социаль-
ные представления о милиции; проведена количественная 
оценка групп, являющихся их носителями; осмысленны при-
чины и механизмы формирования этих представлений через 
изучение мотивационной и коммуникационной почвы. Цель 
была достигнута благодаря сочетанию качественных (анализ 
полуформализированных интервью, материалов Интернет-
форумов) и количественных (анализ данных массовых выбо-
рочных опросов, в частности с использованием кластерной 
классификации) методов исследования. 

 
А. КОРОТКИХ (Ставропольский государственный уни-

верситет, Россия). 
Обеспечение целостности и аутентичности электрон-

ных документов как способ предупреждения преступлений 
сотрудников экспертных подразделений. 

В статье отражены основные вопросы защиты электронно-
го документа как вещественного доказательства. Приведены 
сведения о возможных угрозах целостности электронного до-
кумента в процессе передачи. Даны рекомендации по вопросу 
защиты целостности электронного документа. Введено поня-
тие эксперта-злоумышленника и освещены возможные при-
чины противоправных действий с его стороны. 

 
Р. ШУЛЬГА (Московский государственный институт меж-

дународных отношений (университет) Министерства ино-
странных дел Российской Федерации). 

Российский опыт защиты прав лиц, находящихся в мес-
тах лишения свободы, неправительственными правозащит-
ными организациями. 

В статье рассматривается роль правозащитных организа-
ций в обеспечении прав лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. Отмечается, что в последние годы происходит акти-
визация деятельности правозащитных организаций в тех об-
ластях, в которых наблюдаются масштабные нарушения прав 
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человека, в частности неблагополучие в пенитенциарной сис-
теме. Особое внимание уделено рассмотрению практической 
деятельности наиболее значимых неправительственных пра-
возащитных объединений в связи с принятием Федерального 
закона "Об общественном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания". 
Критически оценивается действующая редакция указанного 
федерального закона. 

 
Д. СУЛАЦКИЙ (Донецкий юридический институт Лу-

ганского государственного университета внутренних дел име-
ни Э.А. Дидоренко). 

Имущественная преступность в условиях телекоммуни-
каций: корректировка показателей противодействия и пути 
предупреждения. 

Проведено исследование эффективности противодейст-
вия в Украине преступлениям против собственности, предме-
том преступного посягательства которых является оконечное 
оборудование электросвязи, сформулированы предложения 
по предупреждению преступлений данной категории. 

 
С. СУСЛОВА (Кемеровский институт (филиал) Российского 

государственного торгово-экономического университета). 
Преступления сотрудников милиции как преступления 

против общественной системы. 
Современное состояние общества и его отношение к сис-

теме МВД демонстрирует сложившуюся и нагревающуюся 
проблему общественного резонанса. На сегодняшний день 
общество устало от постоянных неадекватных и зачастую пе-
реходящих все нормы общественных взаимоотношений дей-
ствий сотрудников милиции. Данные проблемы в свою оче-
редь не могут не вызывать опасения у власти, так как нет 
больше силы, чем сила народа. История знает множество при-
меров, когда власть народа, являлась силой, свергающей не 
только правителей, но и целые режимы. 
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А. МАМОНТОВ (Кемеровский Институт (филиал) Россий-
ского государственного торгово-экономического университета). 

Преступления на дороге – противоправные действия со-
трудников ГИБДД. 

На сегодняшний день проблема взяточничества сотруд-
ников ГИБДД, остается не менее актуальной, чем вопрос пре-
ступлений среди сотрудников милиции и иных силовых 
структур. Но размах коррупционности среди данной структу-
ры остается на одном из самых передовых мест, что в свою 
очередь не может не вызывать опасения среди участников до-
рожного движения. 

 
Ю. ДРАЧЕВА, А. КРАСНОВА (Всероссийский научно-иссле-

довательский институт МВД Российской Федерации, Москва). 
Некоторые вопросы подготовки сотрудников правоох-

ранительных органов к экстремальным ситуациям. 
Авторы обозначают необходимость подготовки сотрудни-

ков правоохранительных органов к работе в сложных услови-
ях, что позволит сохранить их психическое здоровье. Сформу-
лированы основные направления деятельности психологиче-
ской службы органов внутренних дел. 

 
Е. ОДИНЦОВА (Луганский государственный университет 

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Украина). 
Доступность источников криминологической информа-

ции, создаваемых в процессе деятельности органов внутрен-
них дел Украины. 

Статья посвящена проблеме ограниченности сроков хра-
нения некоторых источников криминологической информа-
ции, создаваемых в процессе деятельности органов внутрен-
них дел Украины: уголовные дела, материалы об отказе в воз-
буждении уголовного дела, дела об административных право-
нарушениях, служебные расследования в отношении сотруд-
ников органов внутренних дел Украины. Предпринята по-
пытка обосновать необходимость продления сроков хранения 
некоторых наиболее важных категорий этих источников кри-
минологической информации. 
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Е. ПРОКОПЧУК, А. ОВЧАРЕНКО (Криворожский фа-

культет Днепропетровского государственного университета 
внутренних дел, Украина). 

Пути решения проблемы правонарушений сотрудников 
милиции. 

В статье анализируется личность работника милиции, кото-
рый совершает общественно-опасное правонарушение. Освеща-
ются вопросы предупреждения определенных видов преступле-
ний. Авторами даны рекомендации относительно проведения 
мероприятий прекращения незаконного физического и психи-
ческого насилия работниками милиции. Исследователями были 
установлены и проанализированы причины, которые заставляют 
правоохранителя совершать преступление. В материале статьи 
использованы статистические данные о преступлениях, совер-
шенных сотрудниками МВД на территории Украины. 

 
А. БОЧКОВОЙ (Луганский государственный университет 

внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Украина). 
Предупреждение и выявление коррупционных деяний среди 

сотрудников ГАИ МВД Украины. 
Анализ состояния коррупции в подразделениях ГАИ по-

казывает две стороны влияния на проблему: руководство ГАИ 
и участники дорожного движения. Предлагаются мероприя-
тия, призванные уменьшить это влияние. 

 
А. МЕЛЬКОВСКИЙ (Запорожский юридический инсти-

тут Днепропетровского государственного университета внут-
ренних дел, Украина). 

Некоторые проблемы организации деятельности СВБ 
ГУБОП МВД Украины по предупреждению правонарушений и 
преступлений в системе органов внутренних дел. 

В статье осуществлен анализ взглядов отечественных и за-
рубежных криминалистов на проблемы относительно разви-
тия негативных процессов в системе органов внутренних дел, 
определены некоторые проблемы, существующие в ходе дея-
тельности Службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Ук-
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раины относительно предотвращения преступлений, и пред-
ложены пути их решения. 

 
С. БАЙМОЛДИНА (Евразийский национальный универ-

ситет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан). 
Правовые механизмы реформирования правоохранитель-

ной системы. 
Анализируются содержание и способы реализации Указа 

Президента Республики Казахстан от 17 августа 2010 года "О 
мерах по повышению эффективности правоохранительной 
деятельности и судебной системы в Республике Казахстан". 

 
Е. ГАРКАВЦЕВ, Н. КОТЕЛЮХ (Харьковский националь-

ный университет внутренних дел, Украина). 
Мероприятия подразделений МВД Украины при возмож-

ных противоправных действиях со стороны террористиче-
ских формирований.  

В данной статье проводится анализ мероприятий подраз-
делений МВД Украины при возможных противоправных дей-
ствиях со стороны террористических формирований. 

 
А. ДЕРЮГА (Дальневосточный юридический институт 

МВД России, Хабаровск). 
Административно-деликтная чувствительность граж-

дан как средство предупреждения правонарушений. 
В статье рассматриваются нестандартные аспекты профи-

лактики правонарушений. По мнению автора, современное 
равнодушие населения к противоправным явлением является 
фактором преступности, административных правонаруше-
ний. Преодоление этой ситуации видится в определении ме-
ханизма повышения чувствительности граждан к правонару-
шениям. Начать эту работу нужно с формирования нетерпи-
мости к административным правонарушениям.  

 
И. ШАША, А. СУББОТИН (Харьковский национальный 

университет внутренних дел, Украина). 
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Профессиональная подготовка личного состава органов 
внутренних дел МВД Украины как основной элемент обеспе-
чения безопасности и правопорядка во время подготовки и 
проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 
2012 по футболу.  

Рассматривается комплекс организационных мероприя-
тий по решению проблем профессиональной подготовки 
личного состава органов внутренних дел МВД Украины, кото-
рые возникают во время подготовки и проведения финальной 
части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. 

 
В. ШАРИКОВА (Луганский государственный универси-

тет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Украина). 
Типовые характеристики состояния правосознания со-

трудников органов внутренних дел. 
В статье описаны особенности группового правосознания 

сотрудников органов внутренних дел на современном этапе. 
По материалам эмпирического исследования описаны тен-
денции отношения к праву, закону и правоприменительной 
практике, имеющие место на уровне профессиональной суб-
культуры современных правоохранителей. Проведена интер-
претация полученных результатов. Раскрываются предпосыл-
ки существования описанных тенденции и последствия их 
распространения. 

 
Д. БАБИЧЕВ, М. РОМАШОВА (Луганский государственный 

университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Украина). 
Противодействие коррупции в подразделениях борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и ГАИ МВД Украины: 
сравнительный анализ антикоррупционных мероприятий и 
направления их совершенствования. 

Противодействие коррупции является одной из приори-
тетных задач деятельности ОВД Украины. Данное исследова-
ние отражает факторы, обуславливающие коррупцию в под-
разделениях БНОН и ГАИ МВД Украины. Исследованы анти-
коррупционные меры, предпринимаемые этими службами, на 
предмет их эффективности. Проведен критический анализ 
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действующего законодательства Украины. Сформулированы 
предложения по предупреждению коррупции среди сотруд-
ников указанных подразделений. 
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ANNOTATIONS 
 

О. MARTYNENKO (Association of Ukrainian monitoring in 
the field of respect for human rights in activities of law enforce-
ment bodies, Kiev). 

Crimes committed by officers of law enforcement agencies of 
Ukraine: criminological retrospective review. 

The analysis of crimes, committed by personnel of law en-
forcement agencies over a period from 1992 to 2009 is represented 
in this article. The characteristic of changes in crime rates for the 
last 3 years is given. Separated analysis was performed for the cat-
egories of the official and ordinary crimes, committed by staff of 
different units. Prevalence of tortures among all crimes is esti-
mated on the base of author’s own researching. Certain peculiari-
ties of response of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to the 
complaints of citizens concerning illegal actions of militia officers 
are critically considered.  

 
Ya. GILINSKY (Russian State Teachers' Training University 

named after A.I. Gertsen, Saint-Petersburg). 
Russian police: yesterday, the present day, tomorrow.  
The given research is dedicated to the history of Russian po-

lice and deals both with their today's cardinal problems (corrup-
tion, use of tortures, relations to organized crime) and with future 
prospects of their rearrangement. 

 
I. RUSHCHENKO (Kharkiv National University of Internal 

Affairs, Ukraine). 
Police between the state and the civil society (Ukrainian mili-

tia in the situation of cognitive discord). 
The main focus of the paper is the situation when the activities 

of the police agencies are viewed and evaluated through the prism 
of different approaches and contradictions according to their con-
tent regulations: official institutional norms, norms-expectations of 
public opinion, and internal informal norms and traditions. The 
above-mentioned situation results in dangerous collision that pre-
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vents from formulating valid definitions of deviance in law en-
forcement agencies and organizational deviants.  

 

H. КURY (University of Freiburg, Germany) 
V. POKLAD (Lugansk State University of Internal Affairs 

named after E. A. Didorenko, Ukraine). 
Empirical studies of police activity: experience of Germany in 

the context of Ukraine’s problems 
The experience of carrying out empirical studies in the field of 

German’s police activities is analyzed. Basic directions and prob-
lems of carrying out such studies are characterized. The findings of 
German scientists are compared with certain research results 
drawn in Ukraine.  

 
S. DIKAYEV (Saint-Petersburg University of Ministry of In-

ternal Affairs of Russian Federation). 
Drug addiction and certain issues concerning implementation 

of Strategy of State Antinarcotics Policy of Russian Federation 
till 2020. 

In the study the principal trends in changes of situation with 
use of narcotics in modern Russia, correlation between drug addic-
tion and other crimes as well as content of the Strategy of State An-
tinarcotics Policy of Russian Federation are analyzed by the au-
thor.  

 
R. DZHANSARAYEVA (Kazakh National University named 

after Al’ Farabi, Almaty). 
Problems of reforms in law enforcement system of Republic of 

Kazakhstan. 
The given research deals with mainstreams, goals and objec-

tives concerning improvement of law enforcement system of Re-
public of Kazakhstan as well as with the analyses of legislative ba-
sis of implemented reforms.  
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V. POKLAD (Lugansk State University of Internal Affairs 
named after E.A. Didorenko, Ukraine). 

Social indicators of militia activity effectiveness.  
Ukrainian militia as a social institution is in such condition as 

dysfunction, or in other words in that of discrepancy to social ex-
pectations. At an empirical level the given problem is manifested 
through the system of indices (indicators) reflecting quality of per-
formance of their principal functions by both state and social insti-
tution. In author’s opinion the rates of population’s victimizing, 
which are able to reflect the level of actual protectability from law-
breaking in the most appropriate way, are considered as main in-
dicators of quality of performance of their social functions by the 
militia. At the same time no alteration in the system of indices (es-
timation criteria) will not exert influence on changing of standards 
of activities without institutional militia’s transformation, qualified 
to mitigate contradiction between the militia as a state institution 
(organ of excusive power) and the militia as a social institution 
(body of protection from crime).  

 
Ya. KOLPAKOV (State Educational Institution of Higher Pro-

fessional Education "Moscow State Medicostomatological Univer-
sity, Russian Federation). 

Personality’s features of officers of non-departmental security 
with diagnosed symptoms of combat fatigue. 

In the research are presented the results of a study concerning 
personality's features of officers of non-departmental security with 
diagnosed symptoms of combat fatigue (posttraumatic stress dis-
orders) as compared with those of the conditionally healthy offic-
ers of the same department. Statistically significant differences 
which denote the personality’s characteristics of the "paranoiac" 
circle of the first group and the "sthenic affect" of the second one 
are revealed. The author also proposes practical guidelines con-
cerning improvement of prophylaxis of combat fatigue at officers 
of non-departamental security service.  
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E. BALUYEVA (State Educational Institution "Stavropol State 
University", Russian Federation). 

 Prevention of crimes committed by militia officers in sphere 
of information security. 

In this study by means of carrying out a sociological research 
was identified the need for practice in development of a set of in-
stitutional measures for prevention of crime among police officers 
in the field of information security. In consequence of the given 
results the typical policy for security of institutions for forensic 
examination under the Ministry of Internal Affairs was developed, 
that included the set of the regulatory documents. The basic re-
quirements concerning safeguarding of confidential data were 
formed and the responsibility of militia officers for breaking the 
law in the field of information security was identified. In addition 
were determined statutory and legal acts, which regulate this 
aspect. All above mentioned facts allowed establishing a system of 
effective executive organizing documents. These aspects are par-
ticularly important as the problem information security seems to 
be one of the main issues determining interest, existence and de-
velopment of human society, including the sphere of crime preven-
tion among police officers. 

 
Ye. ILYUK (Investigative Administration of Investigating 

Committee of Russian Federation in Sverdlovsk region, Russian 
Federation). 

 Occupational health of investigator.  
In the given research the results of questionnaire poll (con-

cerning working hours, amount of actual days worked as well as 
the use of everyday rest period subject to record of professional 
service) of officers of investigating agencies (100 investigators) of 
Investigative Authority under Investigating Committee of Russian 
Federation in Ural Federal District were analyzed. The article also 
deals with the definition of professional deformation, its manife-
stations and those factors which could result in onset of its symp-
toms, as well as represents the mainstreams for its prevention. The 
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basic motives of aggression manifestations on the part of law 
enforcement officers and the lines for redirection of this aggres-
sion, estimated both as positive and as negative are also analyzed. 
The author has defined the concept concerning occupational health 
and considered its meaning. It is to note both statutory organizing 
mainstreams for maintenance of occupational health and for pre-
vention of professional deformation, and psychological ones (so-
cial – psychological and individual -psychological). 

 
Ju. DRACHOVA (Federal State Institution "All-Russian Re-

search Institute of Ministry of Internal Affairs of Russian Federa-
tion", Russian Federation). 

Overcoming the difficulties in professional formation of 
young officers of law enforcement agencies. 

The author considers professional formation of young specia-
lists of the bodies of interior affairs, notes problems and recom-
mends the mechanism for overcoming them. The author also ana-
lyses effectiveness of strategies of overcoming difficulties, gives 
recommendations and suggestions how to improve professional 
training of young specialists of law enforcement agencies. 

 
G. АNDREEVA (Kharkov National University of Internal Af-

fairs, Ukraine). 
Reflection of motivation of deviant activities of modern law 

enforcement officers through works published in Global Network. 
The given article deals with characteristics and nature of mo-

tivations of deviations in activities of a modern law enforcement 
officer as well as with the factors for institutional influence over 
them by means of analysis of information received from Global 
Network.  

 
Ye. КUDERMINA (National Academy of Internal Affairs, 

Kiev, Ukraine).  
Psychological peculiarities of motivation of professional ac-

tivities of future law enforcement officers. 
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The article contains the analysis of characteristics of the "long-
term" purposes of the future law enforcement officers. The carried 
out empirical research has allowed allocating the basic tendencies 
in planning by cadets of their future course of life. Finding testifies 
to the presence of negative features of motivation for professional 
activity at the future employees of law enforcement agencies. The 
presented research is considered as pilot project in the subsequent 
analysis of motivation for professional activities of future officers 
of the Ministry of Internal Affairs. 

 

V. SAMOTIEVICH (Kharkov National University of Internal 
Affairs, Ukraine). 

Social and demographic characteristics of officers of law en-
forcement agencies who committed a crime. 

The basic social and demographic characteristics of officers of 
Law Enforcement Agencies (LEA) of Ukraine who committed a 
crime are considered in the article; specific features of police offic-
ers are analyzed; social and demographic features which character-
ize the different categories of criminals among the officers of LEA 
are defined; and the most "dangerous" groups among the officers 
of LEA are fixed. 

 
V. KONOPELSKY, V. PEKHOV (Odessa State University of 

Internal Affairs, Ukraine). 
Unlawful behavior of officers of law enforcement agencies: 

criminogenic determinants and methods of counteraction.  
The research deals with status, dynamics and determinants 

concerning of the unlawful behavior of officers of law enforcement 
agencies. The main tendencies of activity aimed at decline of crime 
rates in departments of the Ministry of Internal Affairs were identi-
fied.  

 
А. IGNATOV (Crimean Juridical Institute of Odessa State 

University of Internal Affairs, Simferopol, Ukraine). 
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Violent acts committed by law enforcement officers as inde-
pendent kind of violent crime. 

The given thesis is devoted to actual problems of violent 
crimes committed by police officers. The notion "violent crimes 
committed by police officers" is determined. The definition "job-
bery of a police officer" is specialized. Complex criminological cha-
racteristic of violent crimes committed by police officers is pro-
posed. Complex of criminogenic factors of determination of violent 
crimes committed by police officers is established and analyzed. 
Criminological characteristic of personality is presented; typology 
of perpetrators on the base of motives of violent crimes commis-
sion is presented. The problem of latent violent crimes committed 
by police officers is viewed. Ways of improving measures for pre-
vention of this kind of crimes are determined and presented. 

 
A. MIROSHKO (Kharkiv National University of Internal Af-

fairs, Ukraine). 
Deviation as evolvement of delinquency. 
The deviant conduct as a component of human vital functions 

is considered in the article, as well as the aims of prevention of 
offences in case of deviant conduct and the characteristics of offen-
der’ personality. Ways for overcoming of criminals’ deviant beha-
vior are proposed. 

 
I. BURKOVETSKAYA (Administration of Ministry of Inter-

nal Affairs of Ukraine in Lugansk region). 
Prevention of deviance in law enforcement environment. 
In the research the author makes an attempt to describe the de-

terminant of deviations of law enforcement officers on the basis of 
specific character of duties and professional tasks, performed by them. 

  
Yu. КОRSUN (Administration of Ministry of Internal Affairs 

of Ukraine in Lugansk region). 
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Ways for overcoming of deviations in the course of rear-
rangement of law enforcement agencies under conditions of forma-
tion of civil society in Ukraine. 

The nature of deviations in state machinery on the whole and 
particularly in the law enforcement agencies is analyzed in the giv-
en article. Strengthening of social supervision over activities of law 
enforcement agencies on the part of mass communication media is 
supposed by the author as an effective method for overcoming 
these problems.  

 
E. ZAUTOROVA (Vologda Institute of Law and Economics of 

Federal penitentiary service of Russia). 
Characteristics of professional activity and personality of 

law enforcement officer. 
Last years the law enforcement officers are required to mobil-

ize their physical and mental potentials and in connection with this 
the specific character of professional activity of police officers con-
tributes to accumulation of their psychoemotional pressure. In the 
article peculiarities of professional activity and their influence on 
the person of a law enforcement officer are shown. 

 
S. IVENTIEV (Co Ltd "RAFF+", Kazan, Russian Federation). 
Person’s behavior in the terms of human and civil rights and 

freedoms.  
Human relations are regulated with different social standards, 

which establish definite human beings’ maxims of law in different 
fields of their activity. The problems concerning human’s behavior 
are considered as object for meticulous researches of such sciences 
as pedagogy, psychology, psychiatry and sociology, which attempt 
to diagnose the problems related to motives of violation of estab-
lished regulations. As a rule the law in the capacity of tough social 
regulator deals mainly with consequences of deviations in hu-
man’s conduct and leaves out of account their reasons. The article 
is dedicated to basic causes of deviations in human’s behavior with 
a view to human and citizen’s rights and liberties.  
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М. SHERMAN (Kherson Law Institute of Kharkov National 
University of Internal Affairs, Ukraine). 

Organizational and pedagogic conditions of prevention of In-
ternet dependence at students of higher educational institutions of 
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.  

The article is devoted to the problem of prevention of poten-
tial Internet dependence. In the educational process in a modern 
institution of higher education all the greater volumes are occupied 
by informatics and computer technologies. We have analyzed spe-
cial scientific publications devoted to the problems of forming of 
dependence on the Internet with students. The following conclu-
sion is to be drawn, that social reasons are often considered as the 
determinant of origin of dependence on the Internet. The organiza-
tional-pedagogical terms for professional computer-informative 
training that allows avoiding the forming of dependence on the 
Internet with the students of institution of higher education of MIA 
of Ukraine are laid down. 

 
Т. GARASYMIV (Lvov State University of Internal Affairs, 

Ukraine). 
Individual’s deviance and psychological security of society: 

social-natural determinants.  
The article is devoted to researching of interdependence bet-

ween human’s deviant behavior and psychological security of so-
ciety, as well as between law and philosophy, sciences, which are 
ontogenetically related, mutually penetrated and mutually deter-
mined. The main used methods of analysis are: systematic, com-
parative, structurally-functional ones in the aggregate. 

 
Ju. КОZENKO (Lvov National State University of Internal 

Affairs, Ukraine). 
Penal system as retrospective component of influence over de-

linquent deviations in individual’s behavior. 
The aim of this research paper consists in investigation of acting 

processes in establishments of penal system as one of the compo-
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nents of the law regulation mechanism of deviant behavior. The 
currency of research issue is dictated by modern integration and 
globalization processes, by transboundary bonding and intergo-
vernmental legal formations in other words by social moderniza-
tion that seems to be impossible without corresponding level of 
citizens’ legal standards. The basic used methods of research are: 
diachronical, comparative, structurally-functional ones in their aggre-
gate. 

 
О. YATSKIV (Prikarpatsky Law Institute of Lvov State Uni-

versity of Internal Affairs, Ivano-Frankovsk, Ukraine). 
Аlexithymia in the structure of psychosomatic disorders (di-

seases) of militia officers. 
The problem of alexitymia of police officers who have psycho-

somatic disorders is examined in the article, as many scientists be-
lieve the concept of alexitymia is one of the most important theo-
ries of appearance and development of illnesses.  

On the basis of the carried out analysis of scientific publica-
tions and researches in this sphere correlative interconnections in 
the structure of police officers’ psychosomatic diseases (disorders) 
are represented in the given article. According to the results of 
study alexitymia is a separate independent phenomenon that re-
quires a supplementary detailed examination. 

 
Ju. SVEZHENTSEVA, I. SHCHERBAKOVA (Kharkov Na-

tional University of Internal Affairs, Ukraine). 
Motivational and communicative basis of social images con-

cerning militia and confidence.  
The West European paradigm of social images offers to con-

sider the public opinion as a composition of social images, in other 
words a composition of ideas of different social groups which were 
formed in natural way. The given research paper represents the 
mostly widespread social images concerning militia, as well as 
quantitative appraising of the native groups. It also deals with 
interpretation of causes and mechanisms of forming of the above 
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mentioned images through the study of motivational and commu-
nication grounds. The object of research was prevailed due to com-
bination both of qualitative (analyses of semi-official interviews, 
materials from Internet – forums) and quantitative (analyses of 
information of mass sample interviews, particularly with applica-
tion of cluster classification) research methods.  

 
А. КОROTKIKH (Stavropol State University, Russian Federa-

tion). 
Securing of integrity and authenticity of electronic documents 

as method for prevention of crime on the part of officers of experts’ 
divisions. 

The article reflects the main issues of protection of the elect-
ronic document as the evidence. The basic facts concerning pro-
bable threats to the integrity of the electronic document during its 
transmission are presented. The advice on the issue of protecting 
the integrity of electronic documents is offered. The notion of an 
expert – law breaker is introduced and the possible causes of illeg-
al actions on his or her part are found. 

 
R. SHULGA (Moscow State University of International Rela-

tions (University) of Ministry of Foreign Affairs of Russian Federa-
tion). 

Russian experience in the field of protection of rights of per-
sons with institutional confinement on the part of non-govern-
mental human rights organizations. 

The article deals with the role of the non-governmental 
organizations which focus on the protection of human rights of 
persons who are in the institutions of confinement. It is noted in 
the research paper that during the recent years the non-govern-
mental organizations have brisk up their work in the fields where 
numerous violations of human rights take place, especially those in 
the penal system. Special attention is drawn to practical aspects of 
activities of the most significant non-governmental organizations 
dealing with the human rights protection in connection with the 
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passing the Russian Federation law "On Public Control over Obser-
vance of Human Rights of Persons with Institutional Confinement 
and on Assistance to Persons Kept in Institutions of Confinement ". 
The operative version of the above-mentioned Federal Law is appre-
ciated critically. 

 
D. SULATSKY (Donetsk Juridical Institute of Lugansk State 

University of Internal Affairs named after E.A. Didorenko, 
Ukraine).  

Property offences under conditions of telecommunications: 
correcting of counteraction indices and methods of prevention. 

The property offences in the sphere of using terminal equip-
ment for telecommunications in Ukraine are investigated, recom-
mendations concerning effective counteraction to these crimes are 
offered in the given research. 

 
S. SUSLOVA (Kemerovo institute (branch) of Russian State 

University of Trade and Economic). 
Crimes of law enforcement officers as wrongs against society 

system. 
The modern status of society and its attitude to the system of 

the Ministry of Internal Affairs show the developed and heating 
up problems of public response. At present the society is tired of 
constant actions of militia officers that are often inadequate and 
frequently go beyond the standards of public mutual relations. The 
given issues in turn aren’t able to cause concern at the authorities 
as there is no more power, than the people’s one. As is generally 
known from the history there is a great number of examples when 
the people’s authority was considered as the force overthrowing 
not only governors, but also the whole regimes. 

 
А. МАМОNTOV (Kemerovo Institute (branch) of Russian 

State Trade and Economic University). 
Crimes in the streets – unlawful activities on the part of offic-

ers of Motor Licencing and Inspection Department. 
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At present the problem of bribery on the part of officers of 
Motor Licensing and Inspection Department remains no less topi-
cal as the issue of crimes among militia officers and other law 
enforcement agencies. But scope among the given authorities re-
mains on one of the most advanced places, that in turn should 
cause fears of participants of road traffic. 

 
Ju. DRACHOVA, K. КRASNOVA (All-Russian Research Ins-

titute of Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, Mos-
cow). 

Certain issues concerning training of law enforcement officers 
for extreme cases.  

The authors consider necessity of training of officials of the law-
enforcement bodies for work in the difficult conditions. It will allow 
keeping their mental health. They also formulated the main directions 
of psychological service of the law enforcement agencies. 

 
Ye. ОDINTSOVA (Lugansk State University of Internal 

Affairs named after E.A. Didorenko (Ukraine). 
Accessibility of sources of criminological information produced 

in process of activity of law enforcement agencies of Ukraine.  
The article is dedicated to the problem of short term of 

archiving of some sources of criminological information which are 
produced by bodies of internal affairs of Ukraine: criminal cases, 
materials concerning decisions not to prosecute a case, cases con-
cerning administrative offences and official investigations against 
the officers of Ukraine’s bodies of internal affairs. In this article the 
author makes an attempt to substantiate necessity of prolongation 
of a term of archiving of some the most essential categories of 
mentioned sources of criminological information. 

 
Ye. PROKOPCHUK, A. OVCHARENKO (Krivorozhsky faculty 

of Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine). 
Methods of solving the problem related to offences committed 

by militia officers. 
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In the article the personality of a police officer who commits a 
socially dangerous act is identified and analyzed. The study deals 
with some issues of prevention of certain types of crimes. The 
authors give advice concerning measures directed at the discon-
tinuance of illegal physical and mental violence on the part of mili-
tia officers. The researchers have identified and analyzed the rea-
sons that bring a person to committing a crime. In research paper 
are used statistical data on crimes committed by law enforcement 
officers on the territory of Ukraine. 

 
А. BOCHKOVOY (Lugansk State University of Internal 

Affairs named after E.A. Didorenko, Ukraine). 
Prevention and detection of corrupt practices among officers 

of State Motor Licencing and Inspection Department of the Minis-
try of Internal Affairs of Ukraine. 

 The article deals with analysis of level of corrupt practices in 
State Motor Licencing and Inspection Departments that indicates 
availability of two aspects of influence upon the problem: gover-
ning bodies of the departments and participants of road traffic. The 
authors bring forward certain measures aimed at reduction of the 
above-mentioned impact.  

 
А. MEL’KOVSKY (Zaporozhye Juridical Institute of Dnep-

ropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine). 
Some issues of activity arrangement of the Internal Security 

Service of the Main Department for Combating Organized Crime 
of the MIA of Ukraine in the field of prevention of wrongs and 
crimes in the system of law enforcement agencies.  

The article contains analysis of the Ukrainian and foreign cri-
minalists' considerations and view points concerning the problems 
of development of some negative processes in the system of inte-
rior affairs. It defines some issues existing in the activity practice of 
the Internal Security Service of the Main Department for Combat-
ing Organized Crime of the MIA of Ukraine about prevention of 
crimes as well as suggestions concerning the ways of solution of 
these problems. 
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S. BAIMOLDINA (Eurasian National University named after 
L.N. Gumiliov, Astana, Kazakhstan). 

Legal mechanism of reforming the law enforcement system. 
The contents and methods of realization of the Decree of the 

President of Kazakhstan from the 17th of August 2010 "On mea-

sures for increase of effectiveness of law enforcement activities 
and legal system in Republic of Kazakhstan" are analyzed in this 

research paper.  
  
Ye. GARKAVTSEV, N. KOTELIUKH (Kharkov National 

University of Internal Affairs, Ukraine).  
Measures of agencies of Ukraine’s Ministry of Internal Affairs in 

case of expected unlawful acts on the part of terrorist formations.  
Measures taken by Ukrainian agencies of the MIA in case of 

expected unlawful acts on the part of terrorist formations are ana-

lyzed in the given article. 
 

А. DERIUGA (Far Eastern Juridical Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, Khabarovsk). 

Administrative – tortious sensitiveness of citizens as method 
of crime prevention. 

The article deals with unconventional aspects of prevention of 
violation of law. In author’s opinion the current population’s indiffe-

rence towards illegal phenomena is considered as a factor both of 
the crime and the administrative offences. Overcoming this situation 

is seen in the definition of a mechanism for increase of citizens‘ per-
ceptiveness to the law-breakings. This work should begin with the 

formation of intolerability to violations of administrative law. 
 
I. SHASHA, A. SUBBOTIN (Kharkov National University of 

Internal Affairs, Ukraine). 
Vocational training of personnel of agencies of internal affairs 

of Ukraine’s MIA as principal element of enforcement of law and 
security during preparation and holding the final of the European 
Football Championship (Euro 2012) in Ukraine.  
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The complex of managerial procedures concerning the decision 
of problems related to vocational training of personnel of agencies of 
internal affairs of MIA of Ukraine, which could arise during prepara-
tion and holding the final of the European Football Championship 
(Euro 2012) is examined in the given research paper. 

 
V. SHARIKOVA (Lugansk State University of Internal Affairs 

named after E.A. Didorenko (Ukraine). 
Typical features of legal consciousness of the officers of bodies 

of internal affairs. 
This study deals with the special features of a group legal cons-

ciousness of the officers of internal affairs at the present stage. 
Based on materials of empirical study, basic tendency of the law 
enforcement officers’ attitudes to the right, law and law enforce-
ment practices which take place at the level of contemporary pro-
fessional subculture are described. The interpretation of the results 
received has been held. The prerequisites for existence of described 
trends and the consequences of their distribution are revealed. 

 
D. BABICHEV, М. ROMASHOVA (Lugansk State University 

of Internal Affairs named after E.A. Didorenko (Ukraine). 
Corruption counteractions in Drug Enforcement Departments 

and in State Traffic Inspectorate of Ukraine’s MIA: comparative 
analysis of anticorruptive measures and ways for their improve-
ment. 

On the primary tasks of work of the Departments for Internal 
Affairs of Ukraine is considered the corruption combating. The 
given research paper reflects the factors stipulating the corruption 
in agencies of the Drug Enforcement Department and the Motor 
Licensing and Inspection Department of the Ministry for Internal 
Affairs of Ukraine. Anticorruption measures taken by these servic-
es are analyzed from a position of their efficiency. The critical 
analysis of the existing legislation was carried out. Some sugges-
tions concerning prevention of corruption among officers of the 
given departments are stated. 
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