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Заходи віктимологічної профілактики
злочинів проти працівників 

органів внутрішніх справ 

Стратегія боротьби зі злочин-
ністю в нашій країні переходить до
системного впливу на неї. Тобто, вті-
люються в життя комплексні програ-
ми загальносоціальних і криміналь-
ноправових заходів протидії цьому
негативному явищу. Такі кримінологи,
як Л. В. Франк – засновник радянської
віктимології, С. Б. Алімов, О. Д. Бой-
ко, О. М. Джужа, О. М. Литвинов,
Н. Ф. Кузнецова та ін. зробили ваго-
мий внесок у результати таких розро-
бок. Але їхні зусилля спрямовано
переважно на опрацювання заходів
впливу на злочини та осіб, які їх учи-
няють. Жертва ж злочину найчастіше
залишається поза увагою. Заходи вік-
тимологічної профілактики часто
мають фрагментарний характер, а
особа потерпілого розглядається лише
як джерело інформації про злочин і
злочинця та як сторона криміналь-
ного процесу.

Метою статті є в рамках віктимо-
логічної профілактики розглянути

специфічну діяльність соціальних інсти-
тутів, спрямовану на виявлення, усу-
нення або нейтралізацію факторів,
обставин, ситуацій, що формують вік-
тимну поведінку та обумовлюють вчи-
нення злочину відносно конкретної
особи – працівника органів внутріш-
ніх справ, виявлення груп ризику і
конкретних осіб із підвищеним сту-
пенем віктимності та вплив на них із
відновленням або активізацією їхніх
захисних властивостей, а також роз-
роблення або вдосконалення наявних
загальносоціальних, спеціально-кри-
мінологічних та індивідуальних засобів
захисту працівників органів внутріш-
ніх справ і подальшої віктимізації.

За рівнем профілактичної діяль-
ності вирізняються три групи заходів –
загальносоціального, спеціально-кри-
мінологічного та індивідуального ха-
рактеру [1, с. 179].

Говорячи про віктимологічну про-
філактику злочинів проти працівників
органів внутрішніх справ на загально-
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соціальному рівні, слід мати на увазі
те, що це – діяльність широкого кола
суб’єктів із реалізації комплексу захо-
дів соціально-економічного, правового,
організаційного та іншого характеру
(соціально-психологічного, медичного,
інформаційного, технічного), спрямо-
ваних на гідне поводження з ними,
недопущення віктимізації працівників
органів внутрішніх справ і зниження
рівня їхньої віктимності.

Загальносоціальна профілактика
віктимності працівників органів внут-
рішніх справ криє в собі два аспекти:

– по-перше, вивчення причин вік-
тимізації, скоєння аморальних вчинків,
правопорушень та умов, що їм сприя-
ють. Професія працівників органів
внутрішніх справ внаслідок своєї спе-
цифіки завжди належить до групи
ризику, тобто вже завдяки виконанню
працівниками органів внутрішніх
справ їхніх професійних обов’язків
щодо охорони правопорядку;

– по-друге, розроблення на цій
основі необхідних методів і засобів,
які забезпечують нейтралізацію та
усунення чинників віктимної поведін-
ки працівників органів внутрішніх
справ. У випадках, коли виконання
службових обов’язків здійснюється
працівниками органів внутрішніх справ
із професійною деформацією, фак-
тор віктимологічного ризику набирає
сили, значно загострюється. Профе-
сійна деформація особистості окре-
мих працівників органів внутрішніх
справ практично завжди сприяє ва-
гомому підриву їхнього авторитету
серед усіх верств населення і закріп-
ленню автоматизму щодо рефлексу
фізичної та психічної протидії право-
порушникам і злочинцям із виник-
ненням конфліктних ситуацій різного
рівня суспільної небезпеки.

Як конкретні кроки, спрямовані
на вдосконалення діяльності на цьому
рівні, ми пропонуємо:

– створення системи ефективного
соціального захисту працівників орга-
нів внутрішніх справ від можливої вік-

тимізації на основі подальшого рефор-
мування всіх сторін життєдіяльності
системи внутрішніх справ України;

– зміну соціальної практики пово-
дження з особами, які скоїли злочини
проти працівників органів внутрішніх
справ, що склалася, і перехід на якісно
новий рівень розгляду відповідної
проблеми за рахунок врахування її
психологічної складової;

– зміну законодавчих актів, ухва-
лення нових, що регламентуватимуть
принципові питання положення, ста-
тусу жертв злочинів, а також органі-
зації та здійснення віктимологічної
профілактики (такі пропозиції вже
існують [2, с. 23]);

– стимулювання з боку держави
створення соціальних служб, недер-
жавних структур, фондів допомоги,
реабілітаційних центрів та інших уста-
нов захисту жертв злочинів, зокрема
серед працівників органів внутрішніх
справ;

– навчання офіцерських кадрів для
роботи з потерпілими від злочинів
проти працівників органів внутрішніх
справ, повсюдне впровадження і пере-
орієнтація діяльності служб із вихов-
ної роботи на уважне, зацікавлене
ставлення до всіх працівників органів
внутрішніх справ, що потерпіли від
злочинів.

Віктимологічна профілактика зло-
чинів проти працівників органів вну-
трішніх справ на спеціально-криміно-
логічному рівні, на відміну від загаль-
носоціального, своїм об’єктом має
окремі групи працівників органів внут-
рішніх справ (групи ризику) з підвище-
ною (дотично до номінальної) віктим-
ністю. Вона має на меті попередження
злочинів у спосіб недопущення реалі-
зації віктимних властивостей і яко-
стей особи [3, с. 403–404].

Досягнення цієї мети забезпечує-
ться зусиллями, здійснюваними, що-
найменше, в рамках таких трьох
напрямів.

1. Виявлення причин та умов, які
сприяють учиненню злочинів проти
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працівників органів внутрішніх справ,
якщо вони пов’язані з особою і пове-
дінкою потерпілих, усунення цих при-
чин та умов або їх нейтралізація.

2. Виявлення осіб, які, судячи з їх-
ньої поведінки або сукупності особи-
стісних характеристик, можуть із най-
більшою вірогідністю стати жертва-
ми злочинів проти працівників орга-
нів внутрішніх справ, і вплив на них 
з метою активізації їхніх захисних
реакцій, а також гарантування їхньої
особистої, майнової та іншої безпеки.

3. Запобігання і припинення кон-
кретних злочинів із використанням
захисних можливостей потенційної
жертви, а також із використанням
певної тактики в організації профі-
лактичної роботи «від потерпілого».

Кримінологічні дослідження по-
казують, що 7 із 10 злочинів можна
запобігти з використанням механізмів
спеціально-кримінологічної профілак-
тики [4, с. 145].

Г. А. Аванесов до об’єктів впливу
відносить окремих осіб, групи людей,
їхнє соціальне оточення (зокрема
мікросередовище) і різні «речі», під
якими розуміються фактори, причини
та умови, обставини і т. д. [5, с. 444].

Віктимологічна профілактика зло-
чинів проти працівників органів внут-
рішніх справ – складне питання, склад-
ність якого полягає в методиці вияв-
лення осіб із підвищеною віктимністю,
механізмі проведення профілактич-
них заходів, а також у підборі спеціа-
лістів із цього питання, які запропо-
нували б абсолютно нову методику
профілактики, а саме: віктимологічну
профілактику серед працівників орга-
нів внутрішніх справ.

Вивчаючи та аналізуючи злочини
проти працівників органів внутрішніх
справ, ми вважаємо за доцільне долу-
чити до віктимологічної профілакти-
ки серед працівників органів внутріш-
ніх такі заходи.

1. Посилити вимоги до підбору
кандидатів на службу в органах вну-
трішніх справ, а також удосконалити

процедури проведення та визначен-
ня загальних критеріїв оцінювання
професійної придатності та успішно-
сті діяльності працівників органів вну-
трішніх справ.

Проведення атестацій та переате-
стацій серед працівників органів внут-
рішніх справ, метою яких є виявлення
професійно значущих якостей кон-
кретного працівника органів внутріш-
ніх справ і в кінцевому результаті ви-
значення його відповідності саме тій
посаді на якій він перебуває, та на ос-
нові цього здійснення планування його
подальшої службової кар’єри [6].

2. Система ранньої профілактики
професійної деформації, яку повинні
проводити керівники служб з підлег-
лими в таких напрямах:

а) процес постійного підвищення
рівня службової готовності на право-
вій і глибоко моральній основі;

б) концентрація зусиль суб’єктів сис-
теми виховної та соціально-психоло-
гічної роботи на формування у праців-
ників органів внутрішніх справ про-
фесійно-значущих особистих якостей;

в) використання можливостей ви-
переджального професіоналізму, кращі
його зразки для підвищення якісного
рівня службових навичок у повсяк-
денній роботі з реалізації працівника-
ми працівників органів внутрішніх
справ їхніх прав та обов’язків [7, с. 67].

3. На працівників органів внут-
рішніх справ безперервно діють різ-
номанітні за кількістю і якістю по-
дразники з внутрішнього і навколиш-
нього середовищ. Виникнення неспо-
діваної та напруженої ситуації при-
зводить до порушення рівноваги між
організмом і навколишнім середови-
щем. Настає неспецифічна реакція
організму у відповідь на цю ситуацію –
стрес. Стреси чинять негативний
вплив як на психологічний стан, так 
і на фізичне здоров’я людини. При
цьому рівень тривоги незмінно зро-
стає, а ось стресостійкість, тобто
здатність протистояти занепокоєн-
ню, знижується.

Заходи віктимологічної профілактики злочинів проти працівників...
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Необхідно налагодити ефективну
роботу практичних психологів із вияв-
лення осіб, які можуть стати потен-
ційними жертвами злочинів, і про-
ведення з ними комплексу заходів вік-
тимологічної профілактики, а також
стимулювання з боку держави ство-
рення соціальних служб, недержавних
структур, фондів допомоги, реабіліта-
ційних центрів та інших установ захи-
сту як потенційних жертв, так і осіб,
які стали жертвами злочинів.

4. Удосконалення законодавчих
актів, посилення заходів відповідаль-
ності за злочини, скоєні відносно пра-
цівників органів внутрішніх справ,
ухвалення нових, що регламентувати-
муть принципові питання положення,
статусу жертв злочинів проти праців-
ників органів внутрішніх справ.

5. Розроблення нової системи ефек-
тивних спеціальних способів і засобів
для виконання службових обов’язків,
а також використання раніше накопи-
ченого досвіду та популяризування
науково-практичних знань від поко-
ління до покоління стражів громадсь-
кого порядку.

Мається на увазі розроблення но-
вих рекомендацій та інструкцій науко-
во-прикладного характеру із засвоєн-
ня працівниками органів внутрішніх
справ основ самооборони та викори-
стання спеціальних способів вико-
нання службових обов’язків, викори-
стання накопиченого досвіду, а також
враховування раніше діючих настанов
і нових інструкцій, у розробленні про-
філактичних засобів протидії злочин-
цям в екстремальних умовах.

6. Започаткувати обов’язкові занят-
тя для кожного працівника органів
внутрішніх справ незалежно від того,
яку посаду обіймає та вікової катего-
рії зі спеціально-фізичної та вогневої
підготовки, а також уникати форма-
лізму у складанні іспитів із зазначених
вище дисциплін.

Заняття повинні мати характер
вивчення та закріплення нових нави-
чок і вдосконалення раніше набутих:

відпрацювання способів самозахисту
до автоматичного рівня; розвиток сили,
спритності та витримки фізичними
навантаженнями.

Один із ветеранів московського
карного розшуку В. Полубінський
згадував, що для ліквідації банд та
окремих бандитів-професіоналів ба-
гато сил і вміння доклали працівники
утвореної на початку 20-х років спе-
ціалізованої групи з боротьби проти
бандитизму. Найважливішим було
таке правило: якщо бажаєш зали-
шитися живим, вмій стріляти краще,
ніж бандит, і на півсекунди раніше від
нього [8, с. 88–95].

7. Питання збільшення злочинів
проти працівників органів внутрішніх
справ набуває резонансного харак-
теру, є необхідними висвітлення цієї
проблеми та вирішення її на держав-
ному рівні.

Сповіщення населення через засоби
масової інформації про факти злочинів
проти працівників органів внутрішніх
справ, а також про потенційно кри-
міногенні ситуації, щоб унеможливи-
ти їх приховування.

Індивідуальна віктимологічна про-
філактика серед працівників органів
внутрішніх справ полягає у виявленні
серед них осіб із підвищеною віктим-
ністю і проведенні з ними профілак-
тично-виховних заходів, спрямованих
на зниження ризику стати жертвою
злочинних посягань.

Способи і методи індивідуальної
віктимологічної профілактики досить
відомі. Проте вони зводяться лише 
до захисно-виховної роботи з громадя-
нами, які стали потерпілими. Робота 
з виявлення осіб із підвищеною вік-
тимністю практично не ведеться. Така
однобічність у віктимологічній профі-
лактиці зумовлена, головним чином,
відсутністю спеціальних методик ви-
явлення осіб із підвищеною віктимні-
стю і суб’єктів, які здійснюють цей
вид профілактики.

Індивідуальна віктимність прояв-
ляється у різноманітних формах.
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Скажімо, у потерпілих від шахрайства
і зґвалтувань вона виражається в бай-
дужій, аморальній, а то й провокуючій
поведінці; у потерпілих від кишенько-
вих крадіжок – у легковажній пове-
дінці. Але це не означає, що прагнен-
ня зменшувати віктимність окремих
людей є марною справою. При цьому
можливе використання двох взаємо-
пов’язаних напрямів у рамках індиві-
дуальної віктимологічної профілак-
тики: а) виявлення осіб із підвищеною
віктимністю; б) корекція віктимності
в окремих громадян.

Для вдосконалення індивідуальної
віктимологічної профілактики злочи-
нів проти працівників органів внут-
рішніх справ ми пропонуємо:

– проведення бесід, зборів, нарад,
тренінгів і занять з особами, що ха-
рактеризуються підвищеним ступенем
віктимності, а також контроль їхньої
поведінки;

– проведення виховної роботи з пра-
цівниками органів внутрішніх справ,
стаж роботи, яких перевищує п’ять ро-
ків, у зв’язку з професійною деформа-
цією, яка є однією з причин скоєння
злочинних посягань на життя та здоров’я
працівників органів внутрішніх справ;

– виготовлення і розповсюдження
спеціальних пам’яток, як уберегтися
від злочинних посягань відносно влас-
ного життя та здоров’я;

– надання практичної допомоги
особам, які стали жертвами злочин-
них посягань у захисті їхніх прав, а
також орієнтування їх на підтримку
постійного зв’язку з органами, які
проводять психологічну роботу;

– проведення спільних нарад і
методичних семінарів серед керівного
складу, присвячених проблемам зло-
чинності проти працівників органів
внутрішніх справ.

Виявлення осіб з підвищеною вік-
тимністю, себто тих, хто потребує
профілактичного впливу, є, по суті, і
прогнозуванням їхньої віктимної по-
ведінки. Таке прогнозування – дуже
складне. Обсяг і якість інформації
мають забезпечуватися не лише  ви-
вченням соціально-демографічних і
правових ознак конкретної особи, а й
аналізом даних, що характеризують
особливості її поведінки [9, с. 113].

Працівники органів внутрішніх
справ кожний день під час виконання
службових обов’язків і поза службою
стикаються з різними варіантами
конфліктних ситуацій. Владність пов-
новажень, якими наділено працівни-
ків органів внутрішніх справ, необхід-
ність застосування заходів примусу з
метою ефективної боротьби з кримі-
нальною злочинністю, умови постій-
ної двосторонньої боротьби, інші
антагоністичні умови діяльності ОВС
є основним джерелом будь-яких
конфліктних ситуацій, що мають
місце в діяльності більшості праців-
ників органів внутрішніх справ 
[10, с. 236].

Практика свідчить, що рання про-
філактика насильницьких посягань на
працівників органів внутрішніх справ
починається з започаткування їхньої
професійності в налагодженні відно-
син із населенням взагалі та право-
порушниками зокрема.

Заходи віктимологічної профілактики злочинів проти працівників...
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