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ПСИХОЕМОЦІЙНА НАПРУЖЕНІСТЬ  
ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ  
ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація. Зазначено, що в умовах формування сучасної правової системи, демократизації правоохоронних 
органів, проголошення курсу на неухильне забезпечення прав і свобод громадян одним із головних 
пріоритетів діяльності Міністерства внутрішніх справ України є створення високопрофесійного кадрового 
корпусу, здатного ефективно вирішувати правоохоронні завдання, які поставлені державою перед органами 
внутрішніх справ.

Окреслено, що перетворення державного управління, глибокі зміни в структурі кадрів МВС України, 
зміна сутності, цілей і функціональної спрямованості правоохоронної діяльності потребують розширення 
кола досліджень проблем професіоналізації у цій сфері.

Ключові поняття: професійна деформація, професійний ризик, професійний стрес, емоційне вигорання, 
психоемоційна напруженість, екстремальність.
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PSYCHO-EMOTIONAL TENSION  
AS A DETERMINANT OF PROFESSIONAL DEFORMATION  

OF EMPLOYEES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE
Abstract. The article states that in the context of the formation of a modern legal system, democratization of 
law-enforcement institutions, proclamation of a course of maximum efficiency of the rights and freedoms of 
citizens protection, one of the leading priorities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is the procedure of 
the creation of a highly professional staff capable of effectively solving law enforcement tasks.

Transformation of public administration, profound changes in the personnel structure of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine, changes in the essence, goals and functional orientation of law enforcement 
activities require an expansion of the scope of research on the problems of professionalization in this area.

Activity is an integral part of a person's lifestyle, an important factor in its formation and development as 
a member of society and an individual. Professional tasks execution, along with the maximum concentration 
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on the positive results, can lead to side effects. One of them is professional deformation, which objectively 
represents not a fatal, but a really probable expense, the so-called shadow side of the profession. Subjectively, 
it is a tribute that a person unwillingly pays for excessive specialization, unquenchable passion for activities, 
the maximum level of demands to herself.

Professional deformation can occur as a result of any activity. But most often, according to the different 
research, it affects representatives of such professions that involve activities of the type "man-man": teachers, 
actors, service workers, lawyers. This problem is highly important for law enforcement agencies because their 
representatives are dealing with intense deformation influence.

Professional deformation as one of the complex and multisided problems of law enforcement requires 
a comprehensive, interdisciplinary solution of legal, managerial, psychological and other tasks. The 
professionalism of law enforcement personnel lags behind the growing demands of reality, so today, under 
the influence of a complex operational environment and criminalization of state life, the research under 
such problem of professionalization of personnel as the professional deformation of the employee and 
related problems of organization and management in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is becoming 
increasingly important.

Key concepts: professional deformation, professional risk, professional stress, emotional burnout, 
psychoemotional tension, extremity
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Вступ
Демократизація суспільних відносин в Україні, 
зміна напряму діяльності Національної полі-
ції з репресивної на сервісно-обслуговувальну 
вимагає подальшого вдосконалення службо-
вої діяльності правоохоронців, розвитку засад 
співробітництва та партнерських взаємовід-
носин правоохоронних органів держави з 
населенням. Забезпечення публічної безпеки 
і порядку, охорони прав та свобод людини, а 
також інтересів суспільства і держави, проти-
дія злочинності є одними із провідних напря-
мів забезпечення національної безпеки, що 
загалом становить захист життєво важливих 
інтересів людини і громадянина, суспільства 
та держави й забезпечує усталений розвиток 
суспільства, своєчасний вияв, превенцію й ней-
тралізацію реальних або потенційних ризиків 
національним інтересам.

Національна поліція України слугує 
суспільству шляхом забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку [1], 
діяльність якої належить до найбільш склад-
ної та характеризується високим рівнем ризи-
конебезпечності й екстремальності. Апріорі 
діяльність працівників Національної поліції 
України «…майже постійно супроводжу-
ється психоемоційною напруженістю, про-
фесійним ризиком та психічною травматиза-
цією, є вкрай конфліктогенною, доволі часто 
напруженість виявляється поза межовою, 
позаяк правоохоронці повсякчас протистоять 
злочинним діям як окремих людей, так зло-
чинних угруповань» [2]. На жаль, цілковите 
викорінення такого негативного, вкрай кон-
фліктного суспільного феномена, як злочин-
ність нині є лише бажаним. Професійна діяль-

ність працівників правоохоронних органів із 
превенції та припинення протиправних дій 
доволі часто відбувається у дуже несприятли-
вих умовах. Наслідки професійної діяльності 
працівників правоохоронних органів в умо-
вах дії стрес-факторів значної інтенсивності 
інколи виявляються у трагічних формах. «За 
різними оцінками, із числа поліцейських, які 
застосовували зброю на враження, майже 
70% звільняються з роботи протягом п’яти 
років, причина – пережита психічна травма. 
Науковці вважають, що підрозділ, який брав 
участь в інциденті, що супроводжувався масо-
вими жертвами (великою кількістю обгорілих 
або покалічених трупів), може в наступні 3–5 
років втратити до 20% своєї чисельності через 
порушення психічної адаптації. Обстеження 
такої категорії осіб виявило значну пошире-
ність у них постстресових розладів (понад 
60% обстежених відзначили значний вплив 
інцидентів на їхній психічний стан і наступне 
життя, і лише 35% не відчули якихось нега-
тивних психологічних наслідків)» [3].

Аналіз наукових розвідок і вітчизняних, 
і зарубіжних учених дає можливість висну-
вати, що діяльність працівників правоохорон-
них органів є однією із найбільш складних за 
одночасністю, різноплановістю, жорстокістю, 
а подеколи й за суперечливістю вимог, які до 
них висувають. Інтенсивність взаємодії цих 
детермінант у поєднанні з іншими факторами 
й умовами (ризиконебезпечний та екстремаль-
ний характер професійної діяльності, відпо-
відальність за дії та наслідки тощо) постійно 
переводить працівників правоохоронних орга-
нів, які потрапляють в екстремальну ситуацію, 
в режим специфічного перебігу психічних 
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процесів та критичних випробувань їхніх осо-
бистісних якостей. Водночас що складнішим 
і відповідальнішим є оперативно-службове 
завдання (охорона правопорядку, боротьба зі 
злочинністю), що більш ризиконебезпечними 
та конфліктними є умови, в яких правоохоро-
нець повинен діяти, то значно суворіше оці-
нюються не лише його професійні знання, 
вміння та навики, а й глибинні можливості 
його особистості й організму, моральні та 
вольові якості.

Серйозну науково-теоретичну базу в дослі-
дженні професійної діяльності правоохорон-
ців становлять висновки, положення наукових 
праць таких відомих учених, як Ю. Аврутін, 
А. Арістова, О. Бандурка, І. Богатирьов, Н. Боло-
тіна, Т. Гарасимів, В. Горшеньов, О. Джужа, 
Д. Калаянов, Р. Калюжний, Д. Керімов, А. Ком-
зюк, В. Коваленко, В. Колпаков, Н. Матюхіна, 
С. Пєтков, О. Синявська, Ю. Тихомирова, 
С. Шал гунова, О. Цільмак та ін. Незважаючи 
на науково-практичний інтерес до цієї пробле-
матики, зумовлений насамперед прагматичною 
потребою підвищення ефективності діяльності 
Національної поліції України в умовах заго-
стрення соціальних суперечностей у суспіль-
стві, їй наразі не приділено належної уваги.

Мета статті полягає у визначенні психо-
емоційної напруженості як детермінанти про-
фесійної деформації працівників Національної 
поліції України.

1. Результати дослідження та обговорення
До основних детермінант екстремальності та 
ризиконебезпечності професійної діяльності, 
що можуть спричинити розвиток негативних 
особистісних якостей співробітників Націо-
нальної поліції та їх професійної деформації, 
належать: «…високий рівень варіативності 
службових обов’язків; дефіцит, невпорядкова-
ність, різноманітність джерел і якість інформа-
ції (ймовірність дезінформації); необхідність 
підтримання високого рівня мобілізаційної 
готовності і миттєвої зібраності; нестабіль-
ність робочого режиму та його ненормова-
ний характер; обмеження особистої свободи; 
постійне відчуття небезпеки й ризику (фізич-
ного і психологічного); можливість застосу-
вання зброї та засобів спеціального захисту; 
очікування загроз психологічного і фізичного 
характеру щодо правоохоронців та їх близьких 
з боку злочинних угруповань; складність вза-
ємовідносин з об’єктами професійної діяль-
ності; психоемоційні перевантаження під час 
роботи тощо» [4].

Так, наприклад, І. Ващенко зазначає, що 
«…дефіцит часу, невизначеність ситуації, 
різноманітність завдань, які необхідно вирі-

шувати, висока відповідальність за наслідки 
здійснюваних дій та рішень, що приймаються, 
висока ймовірність підпадання під інтенсив-
ний негативний психологічний (часто й фізич-
ний) тиск – усе це чинники екстремальності, 
які висувають певні вимоги до особистості 
кожного працівника органів внутрішніх справ. 
Окрім того, саме їх дія викликає накопичу-
вання нервово-психічного напруження, що 
може стати основою для різноманітних функці-
ональних порушень. Останнє стає неминучим 
у разі відсутності в представників ОВС адек-
ватно сформованої психологічної загартова-
ності до труднощів, що виникають при розв’я-
занні оперативно-службових завдань, умінь і 
навичок самоконтролю та регуляції власного 
психічного стану, своєї поведінки.

Про це переконливо свідчать дані, отри-
мані під час дослідження. Працівники органів 
внутрішніх справ як суб’єкти правоохорон-
ної діяльності перебувають у стані тривалого 
протистояння з конфліктуючими сторонами, 
що безумовно не може не позначитися на 
психологічній, організаційно-тактичній і тех-
нічній готовності до дій в умовах конфлікту. 
Кожен третій працівник (36,0%) відчуває 
на собі нервово-психічне навантаження. На 
функціональні порушення (втома, дратівли-
вість, сонливість, головний біль тощо) вказав 
кожен другий працівник (49,7%). Існують два 
прояви відсутності психологічної стійкості: 
у формі збудливості і формі гальмування. 
Зовні прояви кожної форми теж різні». Уче-
ний дійшов висновку, що психологічна стій-
кість – це характеристика особистості, яка 
передбачає збереження оптимального функ-
ціонування психіки в умовах фруструючого 
і стресогенного впливу складних ситуацій  
[5, с. 182, 183].

Голландський психіатр Б. Герсонс провів 
обстеження групи поліцейських Амстердама 
(37 осіб), які брали участь у затриманні делік-
вентів, із застосуванням зброї на ураження (в 
усіх випадках були або поранені, або убиті). 
Б. Герсон виявив, що «..в різний час у 17 паці-
єнтів (46%) були виражені посттравматичні 
стресові розлади, а безпосередньо під час клі-
нічного інтерв’ю розлади були у семи чоловік 
(19%), відзначалися колись  у десяти (27%). 
Лише троє поліцейських із загального числа 
обстежених не мали ознак посттравматичного 
стресового розладу після застосування ними 
зброї (8%)» [6, с. 248]. Отже, перманентним 
у будь-якій професійній діяльності є стрес як 
система інтенсивних актів, котрі виникають під 
час взаємодії мотивів професійної діяльності, 
з одного боку, умов та засобів діяльності – з 
іншого (див. рис. 1, рис. 2.).
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Рис. 1. Основні фактори важкості професійної діяльності
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Рис. 2. Частота виконання завдань в умовах підвищеного ризику для життя
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Для розуміння співвідношення та взаємо-
зв’язку особистісних детермінант чинників 
стресу в професійній діяльності правоохорон-
ців слід оцінити місце стресу у внутрішній 
конфігурації діяльності загалом [7, с. 31]. Вод-
ночас стрес потрібно розглядати не лишень 
як зовнішній чинник, що зумовлений екстре-
мальністю та ризиконебезпечністю ситуації, а 
й як цілеспрямовану активність, яка консолідує 
будь-яку особистість.

У наукову термінологію термін «стрес» 
введено Г. Сельє (1939 р.), який зробив висно-
вок про «..існування загального адаптацій-
ного синдрому, що забезпечує пристосування 
організму до змінюваних умов середовища» 
[8, с. 7]. Водночас Г. Сельє розглядав «стрес» 
як «..неспецифічну відповідь організму на 
будь-яку вимогу, що до нього ставиться»  
[8, с. 27]. Г. Сельє тлумачив сутність «стресу» 
по-різному. Прагнучи створити «всеосяжну 
і єдино правильну» концепцію, він приділив 
увагу лише біологічним і фізіологічним аспек-
там дилеми, тому узвичаєним є розуміння 
стресу «як фізіологічної реакції організму 
на дію негативних чинників, які становлять 
загрозу для організму» [8, с. 87].

Р. Лазарус першим спробував розмежу-
вати фізіологічне та психологічне розуміння 
стресу [9, с. 190]. Сутність його концеп-
ції полягає у тому, що фізіологічний стрес 
пов’язаний із розмежуванням фізіологічного 
стресу, пов’язаного із дією дійсного фізич-
ного подразника, та психічного (емоційного) 
стресу, пов’язаного з оцінюванням особисті-
стю майбутньої ситуації, власне, як загрозли-
вої та складної. Водночас це розмежування 
є доволі умовним, позаяк у фізіологічному 
стресі завжди є елементи психічного (емо-
ційного), а при психічному стресі не може не 
бути фізіологічних змін.

Згодом Г. Сельє аргументував існування 
двох видів стресу, а саме: а) дистресу, котрий 
безпосередньо пов’язаний із негативними емо-
ційними реакціями, б) еустресу, що пов’язаний 
із позитивними емоційними реакціями. Відтоді 
у царину цих понять ввійшли всі фізіологічні 
феномени, зокрема і сон. Г. Сельє дослідив, що 
людина, яка перебуває у стані повного розсла-
блення (спляча людина), зазнає певного стресу, 
а цілковита свобода від стресу означає смерть 
[10, с. 83].

Сучасними науковцями термін «стрес» 
застосовується принаймні у трьох значеннях: 
«По-перше, як будь-які зовнішні стимули або 
події, що викликають у людини напругу або 
збудження; сьогодні в цьому значенні частіше 
вживаються терміни «стресор», «стрес-чин-
ник»; по-друге, як суб’єктивна реакція, що 

відображає внутрішній психічний стан напруги 
і збудження; цей стан інтерпретується як емо-
ції, оборонні реакції і процеси подолання 
(coping processes), що відбуваються в самій 
людині; такі процеси можуть сприяти розвитку 
й удосконаленню функціональних систем, а 
також викликати психічну напругу; по-третє, 
як фізичну реакцію організму на запропоно-
вану вимогу або шкідливий вплив; функцією 
цих фізичних (фізіологічних) реакцій, мабуть, 
є підтримка поведінкових дій і психічних про-
цесів щодо подолання цього стану» [11, с. 9].

Позаяк не існує загальновизнаної теорії 
стресу, тому і не сформовано однозначного 
його визначення. Так, Д. Механіч уважає, що 
«... стрес є реакцією індивіда на ситуацію» 
[12, с. 107]. Г. Басовіч та прихильники його 
концепції схиляються до думки, що «…стрес 
як якість ситуації, що не залежить від став-
лення індивіда до неї» [13, с. 203]. Г. Сельє, 
Б. Догренвед гадають, що «…стрес – це стан, 
що чинить перешкоди, які є внутрішньою 
реакцією на стресори» [10]. Ф. Александер 
позиціонує стрес «і як якість стимулу, і як 
реакцію індивіда на нього» [14]. В. Вілюнас 
та О. Овчиннікова вважають, що стрес «… є 
гносеологічною абстракцією, яка посилено 
розробляється методом проб і помилок, і про-
понують розглядати проблему стресу у функці-
ональному аспекті як проблему впливу емоцій 
на продуктивну діяльність суб’єкта» [15, с. 46].

Аналізуючи різноманітні доктринальні під-
ходи до визначення стресу, Н. Г. Різві вважає, 
що: «... 1) іноді це поняття відносять до стану 
занепокоєння в організмі, яке він прагне усу-
нути або зменшити; у цьому значенні поняття 
«стрес» не набагато відрізняється від непри-
ємних станів, зокрема, тривожності або авер-
сивних мотивацій, слабкого болю і дисонансу; 
2) стрес також розглядається як психологічна і 
поведінкова реакція, що відображає стан вну-
трішнього занепокоєння або його пригнічення; 
такі захисні від стресу реакції або індикатори 
спостерігалися в різноманітних функціональних 
проявах, в тому числі емоційних, когнітивних, 
поведінкових; 3) стрес визначається як подія 
або умова у фізичному або соціальному ото-
ченні, що веде до вживання заходів щодо уник-
нення агресії, ухвалення рішення про усунення 
й ослаблення загрозливих умов; таке поняття, 
як «стресори» подібне до понять «небезпека», 
«погроза», «тиск», «конфлікт», «фрустрація» й 
«екстремальна ситуація» [16, с. 120].

Учені акцентують на особливостях про-
фесійної діяльності. Апріорі що вплив стре-
сових чинників, які безпосередньо пов’язані з 
реалізацією професійних обов’язків, не можна 
недооцінювати. Низка науковців схиляються 
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до думки, що професійний стрес слід розгля-
дати як «уособлений специфічний вид стресу» 
[17, с. 16]. А. К. Росс, Е. А. Альтмайєр увели 
спеціальний термін «професійний стрес» [18, 
с. 106]. Дослідження стресу під час виконання 
професійних обов’язків продемонструвало, що 
майже будь-яка професійна діяльність при пев-
них рівнях стресогенності зазвичай спричиняє 
небажані наслідки.

2. Результати експериментального дослі-
дження
Апріорі сучасній службовій діяльності праців-
ників Національної поліції притаманний профе-
сійний стрес, який спричинений вкрай високою 
складністю, відповідальністю, ритмом вико-
нання завдань, потребою постійного контролю 
й самоконтролю, прийняттям рішень за умови 
дефіциту інформації та часу. Якщо у 1983 р. 
55,0% людей щотижня зазнавали дії стресу, то 
у 1992 р. кожна третя людина щодня пережи-
вала стрес чи декілька разів на тиждень, що є на 
20,0% більше, ніж десять років тому. В 2020 р. 
75% людей щоденно зазнавали дії стресу, 78,0% 
нарікань були пов’язані, власне, із професій-
ним стресом і лишень 35,0% людей отримували 
задоволення від власної професійної діяльності. 
Всесвітня організація охорони здоров’я пози-
ціонує «професійний стрес» хворобою XXI ст., 
позаяк цей різновид стресу є притаманним будь-
якій професії у світі та набув масштабу глобаль-
ної епідемії [19]. Власне як стресори найчастіше 
позиціонують такі детермінанти: «Надмірне 
навантаження, тривалість робочого часу, кон-
куренція, занадто швидке службове зростання, 
негативні міжособистісні взаємини з керівни-
ками (тиск керівника), конфлікт між роботою й 
особистим життям, невпевненість у надійності 
свого становища на роботі» [19].

Окремо необхідно акцентувати на чільні 
напрями діяльності Національної поліції, 
власне, як правоохоронної структури, котрі 
й позиціонують своєрідність пов’язаних із 
ними стресів. Так, враховуючи зазначені 
чинним законодавством завдання, пропону-
ємо виділити три чільні напрями: 1. Діяль-
ність блоку превенції та громадської безпеки.  
2. Оперативно-розшукова діяльність. 3. Діяль-
ність слідчих підрозділів. Залежно від специ-
фіки професійної діяльності можна говорити 
й про специфіку стресів, з якими доводиться 
зіштовхуватися правоохоронцям, але загалом їх 
можна поділити на дві категорії, а саме: стреси 
громадян; стреси правоохоронців.

Апріорі лідерами за кількісними показ-
никами та якістю безпосередньої взаємодії зі 
стресами об’єктів професійної діяльності, а 
отже, і особистісною стресонавантаженістю, 

що, своєю чергою, впливає на рівень професій-
ної деформації самих правоохоронців, є власне 
блок превенції та громадської безпеки, чільне 
місце в котрому посідають підрозділи патруль-
ної поліції. Адже ці підрозділи першими при-
бувають на місце події та першими комуніку-
ють з особами, які перебувають у стресовому 
стані чи вкрай складних емоційних станах.

Оперативно-розшукова діяльність є чіль-
ною для працівників карного розшуку, підрозді-
лів боротьби зі злочинами, пов’язаними з тор-
гівлею людьми; підрозділів захисту інтересів 
суспільства і держави та інших служб. Основним 
завданням управлінь карного розшуку, від-
повідно до чинного законодавства України, є 
надання поліцейських послуг у сферах охорони 
прав і свобод людини і громадянина, інтересів 
держави та суспільства, протидія злочинності. 
Це є сфера, в якій працівник поліції зіштовху-
ється не лише зі стресовими станами, які при-
таманні для блоку превентивної діяльності та 
громадської безпеки, а й доволі специфічними, 
котрі характерні цьому блоку.

Третій напрям, зазначений авторами, –
діяльність слідчих підрозділів, які в межах 
повноважень виконання законодавства Укра-
їни про кримінальне провадження здійснюють 
повне та неупереджене з’ясування обставин 
кримінального провадження. Такий функціо-
нал окреслює монотонність й алгоритмічність 
здійснюваної роботи. Враховуючи це, а також 
низку інших показників (процесуальні строки, 
тиск обставин, контроль з боку посадових осіб 
та органів, високий рівень відповідальності 
тощо), стає цілком зрозуміло, що і в цьому 
напрямі діяльності є вдосталь стресів.

Статистичні дані свідчать, що близько 60% 
працівників Національної поліції України вико-
нують свої професійні функції в режимі служ-
бового перенавантаження. Більшість науковців 
схиляється до думки, що у діяльності працівни-
ків Національної поліції слід виокремити такі 
стрес-фактори, а саме: професійна діяльність, 
котра постійно пов’язана із ризиком і небезпе-
кою для життя та здоров’я; високий рівень від-
повідальності за прийняті рішення; складність 
та ризиконебезпечний характер виконання про-
фесійних функцій; поєднання різних за метою 
дій в одній діяльності; опрацювання значного 
обсягу інформації; дефіцит часу для виконання 
необхідних дій; переобтяжені детермінанти 
робочого середовища; загроза втрати життя; 
постійна взаємодія з маргінальними особами; 
емоційне вигорання та психологічна виснаже-
ність, спричинена постійною комунікацією з 
різноманітними видами насилля; неналежне 
грошове забезпечення; формування негатив-
ного іміджу працівника поліції у суспільній 
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думці; неналежний рівень підтримки та співп-
раці з населенням та окремими громадянами 
зокрема; «міжвідомча» колізія у сфері право-
охоронних органів та їхніх структурних під-
розділів; конфліктні умови професійної діяль-
ності; професійна діяльність правоохоронців з 
особами з асоціальними установками, некеро-
ваною агресивністю, ворожим ставленням до 
представників влади тощо.

Загалом довготривале виконання профе-
сійних обов’язків у напруженій обстановці 
призводить до дезадаптації, пониження резис-
тентності організму, нервового та психічного 
перенавантаження, внаслідок чого виникає 
розвиток стійких негативних психічних станів 
(підвищений рівень тривожності, переванта-
ження, стрес, фрустрація, афект тощо). Розу-
міння перевантаження у ситуаціях під дією 
психологічних факторів, при їх переважанні 
над розумовими поготів, доволі часто призво-
дить до хибних службових дій та ексцесів рів-
новаги в самопочутті правоохоронця.

Працівники поліції, які постійно перебу-
вають під впливом «професійного стресу», не 
отримують вдоволення від власної діяльності, 
їм більше притаманні вияви симптомів психо-
соматичних захворювань, а також вияви деза-
даптивних форм поведінки (міжособистісні 
конфлікти, звуження сфери контактів, грубі 

порушення дисципліни, виникнення різнома-
нітних адикцій). Далі делікти можуть посилю-
ватися. Адже у ситуаціях сильного переванта-
ження відбувається погіршення пізнавальної 
здатності, звужується світогляд, поведінка 
втрачає гнучкість. 

Нині дослідження динаміки розвитку 
«професійного стресу» позиціоновано як 
найважливішу наукову проблему, позаяк він 
значно впливає на якість виконання профе-
сійних обов’язків, продуктивність та стан здо-
ров’я. Так, відповідно до отриманих даних, 
А. Леонова зазначає, що лише за 1995–1998 рр. 
термін «професійний стрес» у наукових розвід-
ках трапляється 2 980 разів, а водночас із поси-
ланням на близькі за значенням терміни «робо-
чий стрес» та «трудовий стрес» це число зро-
стає майже до 3 700. Аналіз значної кількості 
і вітчизняних, і зарубіжних наукових розвідок 
дав можливість А. Леоновій виокремити три 
основних підходи до аналізу поняття «профе-
сійний стрес»: «...екологічний, трансактний і 
регуляторний». Так, автор вважає, що «…від-
повідно до першого підходу, стрес розуміється 
як результат взаємодії індивіда з навколишнім 
середовищем; відповідно до другого – як інди-
відуально-пристосувальна реакція людини на 
ускладнення ситуації; відповідно до третього – 
як особливий клас станів, що відбиває меха-
нізм регуляції діяльності в утруднених умовах» 
[20, с. 7].

Аналіз наукових розвідок та різноманітних 
наукових підходів дає підстави виокремити 
три основних підходи до аналізу професійного 
стресу (див. рис. 3).

Науковці, представники першого підходу, 
зазначають, що «професійний стрес» найчас-
тіше виникає внаслідок невідповідності (чи 
несумісності) вимог професійного середо-
вища й особистісних ресурсів працівника. А 
це, своєю чергою, формує потенційну небез-
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Рис. 3. Основні підходи до аналізу професійного стресу в сучасній психологічній науці
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пеку для успішності професійної поведінки, 
здоров’я та самопочуття. У межах зазначе-
ного підходу об’єктом емпіричних дослі-
джень є детермінанти стресогенних ситуацій 
на «вході» (детермінанти чи джерела виник-
нення стресу) і «виході» (наслідки стресу для 
виконання професійних обов’язків, фізичного 
та психічного здоров’я працівників). Сам 
факт наявності чинників стресу встановлю-
ється шляхом вияву закономірностей зв’язку 
поміж чинниками напруженості професій-
ної діяльності та їх негативними наслідками 
(рис. 4). 

Незважаючи на домінування непрямих і 
відстрочення оцінювання стресу, здійснення 
дослідних установок зазначеного підходу має 
більше переваг, позаяк надає можливість у кож-
ному конкретному випадку окреслити: «а) чи 
має місце й у чому виявляється дисбаланс у сис-
темі «особистість – професійне середовище»; 
б) яка «ціна» наявних невідповідностей; в) на 
що насамперед слід спрямувати оптимізаційну 
роботу» [20, с. 7]. Основною перевагою цього 
підходу є те, що вивчення «професійного стресу» 
позиціонується як комплекс негативних резуль-
татів стресу, як багатопараметричний об’єкт, 
котрий аналізується у трьох основних виявах 
впливу на: професійну діяльність; фізичне здо-
ров’я; психічне здоров’я.

Другий підхід до дослідження «професій-
ного стресу» (див. рис. 5), сформовано усере-
дині 1970-х р. як підсумок розвитку когнітив-
них концепцій стресу [20, с. 7]. Основополож-
ником сучасного погляду на природу психо-
логічного стресу є Р. Лазарус, котрий вперше 

«….змістив фокус інтересів із традиційного 
вивчення механізмів гомеостатичного регулю-
вання і стадій адаптаційного пристосування» 
[9, с. 45] на ґрунтовний аналіз індивідуаль-
но-психологічних детермінант, котрі зумов-
люють розвиток стресу. Чільне місце в аналізі 
посіли «…суб’єктивна значущість ситуації, в 
якій діє людина, і ті засоби (або стратегії пове-
дінки), за допомогою яких вона намагається 
перебороти труднощі» [9, с. 52].

Домінуючим предметом наукової роз-
відки в межах третього підходу стала ґрун-
товна деталізація уявлень щодо зміни механіз-

мів регуляції професійної діяльності під дією 
різних детермінант, а також оцінювання їх 
«ціни» з погляду внутрішніх витрат [20]. Цей 
підхід дозволив відстежити «долю» процесу 
розвитку негативних результатів стресу – «від 
появи актуального («гострого») стресового 
стану через акумуляцію хронічних ефектів до 
формування стійких патологічних зрушень» 
(див. рис. 6).

Отже, коли два перші підходи дають мож-
ливість оптимально вирішувати питання, котрі 
пов’язані з оптимізацією професійної діяль-
ності й усуненням об’єктивних детермінант 
стресу, то третій підхід пропонує можливості 
індивідуалізації способів надання психоло-
гічної допомоги, ґрунтуючись на знаннях про 
різновид станів, котрі підлягають корекції та 
профілактиці. Третій підхід дає можливість 
виявляти дефіцит індивідуальних засобів та 
навичок подолання стресових ситуацій, які 
можна здобути в процесі спеціальних навчань 
і тренінгів. 
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Рис. 4. Аналіз професійного стресу за параметрами першого підходу
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Отже, дослідження наукових розвідок 
щодо стану стресу в професійній діяльно-
сті засвідчують, що феноменологічно та й у 
плані властивостей механізмів регуляції «про-
фесійний стрес» працівників Національної 
поліції України є специфічним видом стресу 
і його можна позиціонувати як багатоаспектне 
явище фізіологічних та психологічних реак-
цій поліцейського на складну службову ситуа-
цію. Проведений аналіз основних підходів до 
дослідження професійного стресу на основі 
наявних теорій і моделей дозволяє нам позиці-
онувати основні джерела професійного стресу 
(див. рис. 7). Огляд основних положень теорій 
і моделей стресу дає підстави виснувати, що 
кожна із них враховує та аналізує переважно 
одну зі сторін різнобічної проблеми. А втім 
відмінність між вимогами професії до людини 
та людини до професійної діяльності, на наш 

погляд, стає причиною професійного стресу 
працівника, професійного вигорання і надалі 
професійної деформації, зокрема тих, хто 
пов’язав свою долю із службою в правоохо-
ронних органах. 

Реалії сьогодення дають підстави ствер-
джувати, що на часі створення новітньої моделі 
поліцейської освіти, котра має містити чітко 
сформульовані цілі; суспільно-орієнтований 
зміст освітньо-професійних програм; відпо-
відно виправданий та психологічно апробований 
метод, сутністю котрого є гармонізація вимог 
до професійної діяльності працівників Націо-
нальної поліції України до високих очікувань 
суспільства, власне, стосовно якості надання 
поліцейських послуг. Наявний розрив поміж 
вимогами сучасного суспільства до професійної 
діяльності поліцейських нової генерації та мож-
ливостями наявної системи професійної підго-

Рис. 5. Аналіз професійного стресу за параметрами другого підходу

Рис. 6. Розвиток негативних наслідків професійного стресу за параметрами третього підходу
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товки поліцейських, котра, на жаль, ще за інер-
цією перебуває під впливом тогочасної системи 
професійної підготовки правоохоронців, нині 
потребує вдосконалення, зокрема, завдяки упро-
вадженню та практичному застосуванню сучас-
них досягнень практичної психології, у контек-
сті запровадження психологічного супроводу 
професійної підготовки. Апріорі система пси-
хологічного супроводу професійної підготовки 
та професійної діяльності, зокрема, постає 
як відповідь на наявну проблему наближення 
результатів алгоритму підготовки поліцейських, 
з одного боку, до наявних сучасних вимог полі-
цейських практик, з іншого – до високих очіку-
вань та запитів громадянського суспільства.

Висновки
З огляду на викладене можна зробити такі 
висновки:

1. Професійний стрес у працівників Націо-
нальної поліції України спричинений різнома-
нітними за своєю природою детермінантами, 
однією із домінуючих є специфічні умови про-
фесійної діяльності поліцейських.

2. Службова діяльність правоохоронців 
обумовлюється такими стрес-факторами, як 
протиборство озброєному деліквенту; отри-

мання каліцтва або поранення під час вико-
нання службових завдань; високий рівень від-
повідальності за прийняте рішення в умовах 
інформаційної невизначеності; стресогенність 
та ризиконебезпечність здійснюваних функцій; 
застосування заходів фізичного примусу чи 
вогнепальної зброї на ураження тощо.

3. Дослідження наукових розвідок щодо 
стану стресу в професійній діяльності засвід-
чують, що феноменологічно та й у плані 
властивостей механізмів регуляції «професій-
ний стрес» працівників Національної поліції 
України є специфічним видом стресу і його 
можна позиціонувати як багатоаспектне явище 
фізіологічних та психологічних реакцій полі-
цейського на складну службову ситуацію.

4. Модель професійного стресу працівни-
ків Національної поліції України формується 
з трьох блоків: зовнішніх стрес-факторів; вну-
трішніх стрес-факторів; фізіологічних і психо-
логічних виявів професійного стресу. 

5. Тривала дія стрес-факторів чинить про-
фесійно-деформуючий вплив, потребує від 
працівників Національної поліції України мак-
симальної фізичної та психоемоційної напру-
женості, високого рівня професійної підготов-
леності та розвитку внутрішнього імперативу.
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