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Секція 6 

 
ФІЛОСОФІЯ ТА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ПРАВА.  

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

 
М. В. БУТЕНКО  

Сумський відділ поліції Головного управління  
Національної поліції України в Сумській області 

 
ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 

ПРАВООХОРОНЦІВ 
 

 Вплив на особистість соціально-психологічних чинників 
професійної діяльності є одним із найсуттєвіших, оскільки ці чинники 
впливають на сутнісні ознаки людини та ключові аспекти її 
життєдіяльності. Вони не тільки можуть сприяти формуванню 
специфічного стилю комунікації, але й призводити до викривлення 
соціальних та особистісних якостей людини. Все це актуалізує 
необхідність розглянути професійний розвиток та професійну 
деформацію працівників правоохоронних органів з метою визначення 
ефективних методик, котрі з одного боку будуть сприяти професійному 
розвитку, а з іншого – дозволять попередити професійне вигорання 
правоохоронців 

 У вузькому сенсі професійна деформація – це прояви в особистості 
під впливом деяких особливостей професійної діяльності, таких 
психологічних змін, які починають негативно впливати на здійснення цієї 
діяльності і на психологічну структуру самої особистості. Так само під 
професійною деформацією розуміють придбання таких якостей, навичок і 
схильностей, які негативно впливають на вирішення поставлених перед 
ним завдань. Вона зазвичай виражається у байдужості, владолюбстві, 
підозрілості, скептицизмі, правовому нігілізму, помилковій 
корпоративності (захист «честі мундира»), схематизмі мислення, 
кар’єризмі, індивідуалізмі і т. п.  

 Механізм виникнення професійної деформації має досить складну 
динаміку. Спочатку несприятливі умови праці викликають негативні 
зміни в професійній діяльності, в поведінці. Потім у міру повторення 
важких ситуацій, ці негативні зміни можуть накопичуватися і 
безпосередньо в особистості, приводячи до її перебудови, що далі 
проявляється в повсякденній поведінці та спілкуванні. Встановлено 
також, що спочатку виникають тимчасові негативні психічні стани та 
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установки, потім починають зникати позитивні якості. Пізніше на місці 
позитивних властивостей виникають негативні психічні якості, що 
змінюють особистісний профіль працівника. Професійна деформація 
може привести до ускладнень в повсякденному житті і зниження 
ефективності праці. Її результатом може бути специфічні установки і 
уявлення, поява певних рис особистості.  

 Для формування методик запобігання професійної деформації 
необхідно проаналізувати фактори, що спричиняють її виникнення. Перш 
за все, це три основних групи факторів: фактори, зумовлені специфікою 
діяльності органів правопорядку; фактори особистісної властивості; 
фактори соціально-психологічного характеру.  

 До факторів, обумовленим специфікою діяльності правоохоронних 
органів, слід віднести: детальну правову регламентацію діяльності, що 
поряд з позитивним ефектом може призводити до зайвої формалізацією 
діяльності, елементів бюрократизму; наявність владних повноважень по 
відношенню до громадян, що деколи виявляється в їх зловживанні та 
необґрунтованому використанні; корпоративність діяльності, яка може 
служити причиною ізоляції органів правопорядку та їх відчуження від 
суспільства; підвищену відповідальність за результати своєї діяльності; 
психічні та фізичні перевантаження, пов’язані з нестабільним графіком 
роботи, відсутністю достатнього часу для відпочинку і відновлення 
витрачених сил і т. д.; екстремальність діяльності (необхідність виконання 
професійних завдань в небезпечних для життя і здоров'я ситуаціях); 
необхідність у процесі виконання службових завдань вступати в контакт з 
правопорушниками, що може призводити до засвоєння елементів 
кримінальної субкультури.  

 Серед чинників, що виражають особливості працівників 
правоохоронних органів, слід назвати: неадекватний можливостям 
працівника рівень домагань і завищені особистісні очікування; 
недостатню професійну підготовленість; специфічний зв'язок між 
деякими професійно значущими якостями особистості працівника; 
професійний досвід; професійні установки; особливості соціально-
психологічної дезадаптації особистості працівника органів правопорядку, 
що приводить до прояву агресивності, схильності до насильства, 
жорстокості у поводженні з громадянами тощо; зміна мотивації 
діяльності, втрата інтересу до діяльності, розчарування в професії і т. п.  

 До факторів соціально-психологічного характеру зазвичай 
відносять: неадекватний і грубий стиль керівництва підлеглими; 
конфліктні відносини у спілкуванні працівників органу правопорядку; 
несприятливий вплив найближчого соціального оточення поза службою; 
низьку суспільну оцінку діяльності органів правопорядку, що часом веде 
до безвиході у діяльності працівників органів правопорядку, виникнення 
професійного безсилля і невпевненості у потрібності своєї професії.  
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 Слід відзначити ще одну особливість діяльності працівника органів 
внутрішніх справ, про яку часто забувають, але яка нерідко буває 
основною причиною прояву професійної деформації. Мається на увазі 
постійну необхідність працівникам поліції діяти за «власним розсудом». 
Цей термін входить в багато нормативні акти (посадові інструкції, закони 
і т. п.). Він означає, що суб'єкт зобов'язаний у багатьох конкретних і часто 
унікальних ситуаціях діяти на власний розсуд виходячи із специфіки 
ситуації, він повинен не тільки діяти як виконавець законів і підзаконних 
актів, а й часто виходити на управлінську позицію і самостійно приймати 
рішення про свої подальші дії.  

 Таким чином, можна помітити, що професійна деформація 
розвивається під впливом факторів, що відносяться до зовнішнього 
середовища діяльності (спілкування з правопорушниками, вирішення 
завдань, застосування до них заходів профілактики і припинення), а також 
факторів внутрішньосистемної взаємодії (відносини з керівником і 
товаришами по службі, спільне виконання службових завдань тощо).  

 
 

Т. Г. ГЕРАЩЕНКО  
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В УМОВАХ  

ПОЛІЕТНІЧНОГО СОЦІУМУ 
 

 Реалії сьогодення в Україні вказують на необхідність 
запровадження правового підходу у всіх сферах соціального буття. 
Актуальною потребою є дослідження правової ментальності українців 
через призму «народного духу» та «душі народу». Наразі надзвичайно 
важливо згуртувати суспільство, з’ясувати характерні особливості 
правової свідомості та світосприйняття нації. При цьому слід враховувати 
важливість етноментального фактору для тлумачення сучасних 
суспільних трансформацій в Україні.  

 Глибинні процеси демократизації українського суспільства 
зумовлюють докорінну трансформацію етнонаціональних відносин у 
державі. Національна свідомість протягом тривалого часу перебувала під 
жорстким тиском класової ідеології і не була пріоритетною у царині 
наукових досліджень. У зв’язку з останніми політичними і духовними 
перетвореннями в Україні надзвичайно важливо визначити особливості 
української нації як складової громадянського суспільства, визначити 
фундаментальні особливості її ментальності.  

 Сенситивність ментальності українців проявляється в прагненні 
пізнавати світ через власні відчуття, особистий досвід. Ця специфічна 
світоглядна домінанта українського народу визначила і особливий тип 


