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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОФІЦЕРІВ – 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
Статтю присвячено визначенню особливостей психологічної безпеки офіце-
рів – працівників закладів виконання покарань. Особливості визначались 
шляхом порівняння результатів емпіричного дослідження уявлень про сту-
пінь безпечності параметрів середовища та про свої здатності справлятися з 
його загрозами представників двох вибірок: офіцерів та працівників інших 
організацій (школи, університети, підприємства, банки). Були виявлені від-
мінності за такими компонентами психологічної безпеки, як стосунки з кері-
вництвом, стосунки з колегами, умови роботи, здатність справлятися з не-
приємностями, спричиненими керівництвом, емоційне відчуття безпеки на 
роботі. 
Ключові слова: психологічна безпека, професійне середовище, офіцери за-
кладів виконання покарань, когнітивний компонент, емоційний компо-
нент, особливості, загрози. 
 
Постановка наукової проблеми.  
Підтримка відчуття захищеності особистості та сприйняття нею 

свого середовища життєдіяльності як вільного від «психологічних за-
гроз», які порушують її нормальне функціонування та шкодять здо-
ров’ю є однією з найбільш гострих проблем у сучасному нестабільному 
суспільстві. Психологічна безпека особистості є необхідною умовою 
збереження її психічного здоров’я та ефективної професійної саморе-
алізації.  

Організаційне середовище працівника є частиною його життєвого 
середовища, а отже організації як соціальні інститути суспільства ма-
ють виступати суб’єктами психологічної безпеки кожного з них. 

Психологічна безпека суб’єкта професійної діяльності є необхід-
ною умовою успішного виконання ним своїх робочих обов’язків, роз-
витку потенціалу як працівника і збереження психічного здоров’я. 
Люди, які почуваються психологічно безпечними на робочому місці та 
не сприймають професійне середовище як загрозу, мають можливість 
розвивати та застосовувати свої таланти та здібності задля блага орга-
нізації і успіху справи. Відсутність загроз психологічній безпеці стиму-
лює командну роботу, відкрите обговорення інноваційних ідей та про-
ектів, зміцнює бажання працівників залишатись у своїй організації, 
знижує конфліктність, плинність персоналу та ймовірність професій-
ного вигорання.  

Професійна діяльність офіцерів закладів виконання покарань 
пов’язана зі значною кількістю стресогенних факторів, які часто приз-
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водять до психоемоційного напруження. Значну роль у формуванні їх 
психологічної безпеки відіграє професійне середовище. Соціальні ко-
нтакти з керівництвом та колегами, умови виконання та характер за-
вдань, винагорода яка отримується за роботу можуть стати як джере-
лом натхнення і професійного саморозвитку, так і джерелом психічної 
напруги. У даній професії можливе виникнення ситуацій екстремаль-
ного характеру, які несуть загрозу життю та здоров’ю. 

Все це вказує на необхідність всебічного вивчення даного психо-
логічного феномену з метою цілеспрямованого проектування психо-
логічно безпечного організаційного середовища закладів виконання 
покарань та впровадження програм особистісно-професійного розви-
тку його суб’єктів. Саме цим, а також недостатньою науковою розроб-
леністю даної проблеми і обумовлюється актуальність нашого дослі-
дження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У наукових дослідженнях психологічна безпека розглядається як 

інтегративна категорія у декількох площинах: у якості процесу, у якос-
ті стану захищеності та цілісності особистості, у якості характеристик 
особистості з точки зору безпеки середовища тощо.  

Н. Шликова розглядає дане поняття як цілісну систему процесів, 
результатом яких є відповідність потреб, цінностей, можливостей су-
б'єкта усвідомлюваним характеристикам реальної дійсності [7]. 
І. Баєва визначає психологічну безпеку як стан психологічної захище-
ності, а також здатність людини і середовища відбивати несприятливі 
зовнішні та внутрішні впливи [2].  

D. Idrees та M. Hafeez виділяють п'ять психологічних чинників, 
що впливають на психологічну безпеку працівника: 1) робоче наван-
таження; 2) відносини всередині організації; 3) психічне напруження, 
що відчуває працівник; 4) задоволеність роботою; 5) рівень безпечнос-
ті умов праці. Результати емпіричної перевірки даної моделі свідчать 
про те, що найбільший вплив мають психологічні чинники «робоче 
навантаження» та «психічне напруження», які безпосередньо впли-
вають на безпеку роботи та задоволення роботою, а отже, опосередко-
вано впливають на сприйняття працівниками безпеки. Дослідники 
прийшли до висновку, що задоволеність роботою та безпечні умови 
праці є найкращими медіаторами між психологічними чинниками та 
сприйняттям безпеки працівниками [8]. 

І.І. Приходько визначає психологічну безпеку особистості фахівця 
екстремального виду діяльності як складну багаторівневу динамічну 
систему, що відбиває ступінь психічної захищеності людини, її здат-
ність підтримувати оптимальний рівень функціонування, можливість 
усувати зовнішні та внутрішні загрози, які виникають, зберігати на до-
статньо стійкому дієздатному рівні виконання службово-бойових за-
вдань у звичайних та екстремальних умовах діяльності [5]. До структу-
рно-функціональної трансформаційної моделі психологічної безпеки 
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особистості фахівця екстремального виду діяльності автор включає 
чотири блоки, кожен з яких має своє структурне наповнення, власні 
функції, особливості динаміки, взаємозв‘язки з іншими блоками. Пе-фу

-
моральні регулятори взаємодії особистості з соціальним оточенням. 
Другий компонент – мотиваційно- и-
востей постановки й досягнення цілей: гнучкість та інтенсивність ці-
лепокладання, а також гнучкість і воля в досягненні цілей. Третій 

-сми
пасіонарність або смисложиттєва складова психологічної безпеки, ві-
дповідальність і включеність у події. Четвертий компонент – внутріш-
ній комфорт – самооцінка безпеки особистості або оцінка взаємодії з 
навколишнім середовищем [4]. 

О. Рибалко, розглядаючи професії, особливістю яких є «нормати-
вна» екстремальність (військових, працівників правоохоронних орга-
нів, співробітників спецслужб), констатує, що на людину, що працює в 
екстремальних умовах, впливає два потужні фактори. По-перше, самі 
надзвичайні ситуації вражають ціннісно-смислову сферу людини, за-
вдаючи удару по так званим базовим ілюзіям невразливості, підконт-
рольності обставин, сприятливості навколишньої дійсності, змушуючи 
щораз перебудовувати картину світу і уявлення про себе. По-друге, 
професійні ситуації пов'язані з вантажем очікувань суспільства від фа-
хівців, покликаних, в буквальному сенсі слова ризикуючи власним 
життям, рятувати життя людей. На думку авторки, реальна практика 
спростовує стереотип повсякденної свідомості, що якщо людина часто 
стикається з небезпечними професійними умовами, що містять загро-
зу життю і здоров'ю, то це створює ефект «щеплення», в результаті 
якого вона стає несприйнятливою до болю, смерті, втрат [6]. 

Загалом дослідники сходяться на думці, що формування відчуття 
психологічної безпеки передбачає підтримку певного балансу між не-
гативними впливами на людину середовища і можливостями її психі-
ки протистояти цим діям власними ресурсами або за допомогою захи-
сних факторів середовища.  

Мета статті – визначити особливості психологічної безпеки 
офіцерів – працівників закладів виконання покарань. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
При побудові структурно-функціональної моделі психологічної 

безпеки ми спирались на концепцію І.О. Баєвої, яка розглядає психо-
логічну безпеку як стан збереження психіки, що передбачає підтримку 
певного балансу між негативними впливами на людину навколиш-
нього його середовища та його стійкості, здатності подолати такі 
впливи власними ресурсами [1; 2]. 

Ми виокремлюємо два компоненти у структурі психологічної без-
пеки суб’єкта професійної діяльності. 
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Когнітивний компонент психологічної безпеки суб’єкта профе-
сійної діяльності включає у себе уявлення, що виникають внаслідок 
сприйняття та інтелектуальної переробки інформації про: 

1. Параметри професійного середовища з точки зору наявності у 
ньому можливостей для задоволення природних та соціальних потреб 
його суб’єктів, реальних та потенційних ризиків та загроз, що викли-
кають або можуть викликати стан їх незахищеності. 

Типовими такими загрозами у сучасних умовах, на нашу думку, є: 
психологічне та економічне насильство з боку керівництва, напруже-
ність стосунків з колегами, виклики пов’язані з професійними завдан-
нями (невизначеність, надмірна складність або кількість), небезпека 
втрати роботи або зниження зарплатні тощо. Водночас, можуть вини-
кати і специфічні для різних професій та типів професійного середо-
вища ризики, наприклад, ризики втрати здоров’я та навіть життя для 
представників збройних сил та інших силових структур. 

2. Власні здатності впоратись з ризиками та загрозами професій-
ного середовища, що загрожують психологічній безпеці. Тобто мова 
йде про самоооцінки власної професійної та соціальної компетентнос-
ті, гнучкість у реагуванні на складні обставини, впевненість у собі та 
рівень усвідомлення власної суб’єктності у ситуаціях професійної дія-
льності. 

Цілком очевидно, що різні суб'єкти в одному і тому ж середовищі 
можуть переживати різну ступінь безпеки або небезпеки. Ці відмінно-
сті, на нашу думку, можуть бути обумовлені, з одного боку, різницею у 
суб’єктивних оцінках ступеню небезпеки тих чи інших явищ, ймовір-
ності такої небезпеки і тяжкості наслідків. З іншого боку, має значен-
ня самооцінка власних копінг-здатностей впоратись з труднощами та 
підтримувати внутрішню рівновагу. 

В основі емоційного компоненту психологічної безпеки суб’єкта 
професійної діяльності лежить відчуття власної захищеності від за-
гроз, пов’язаних з діяльністю у професійному середовищі. Воно засно-
ване на оцінці, що є результатом сприйняття ситуації і когнітивної пе-
реробки інформації про стан і загрози середовища, а також про свої 
здатності, як його суб’єкта. Оцінка має емоційне забарвлення і може 
бути охарактеризована через дихотомії типу «безпечно-небезпечно», 
«добре-погано», «комфортно – некомфортно» та ін.  

Описані складові психологічної безпеки слід розглядати як у роз-
різі оцінок нинішньої професійної ситуації суб’єкта, так і його очіку-
вань щодо власного майбутнього, адже для відчуття себе у безпеці лю-
дині не досить сприйняття середовища як відносно безпечного і своєї 
здатності справлятися з його викликами сьогодні, але і необхідна впе-
вненість у тому, що такий стан речей буде збережений і завтра [3]. 

Методики дослідження. Учасникам дослідження була запропо-
нована Анкета оцінки ступеню власної психологічної безпеки праців-
ника. Анкета була сконструйована нами відповідно до розробленої 
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моделі психологічної безпеки працівника, описаної вище. 
З’ясовувались оцінки респондентів рівня своєї психологічної безпеки 
за одинадцятьма компонентами: «стосунки з керівництвом», «стосун-
ки з колегами», «робочі завдання», «умови роботи», «винагорода», 
«здатність справлятися з неприємностями, спричиненими керівницт-
вом», «здатність справлятися з неприємностями, спричиненими коле-
гами», «здатність cправлятися зі складністю завдань», «здатність ма-
теріально забезпечити сім’ю», «впевненість у майбутньому» та «емо-
ційна безпека». Для кожного питання була застосована чотирьохбаль-
на шкала Лікерта - “категорично не згоден”, “скоріше не  згоден”, 
“скоріше згоден”, “повністю згоден”. 

Особливості психологічної безпеки офіцерів – працівників закла-
дів виконання покарань визначались шляхом порівняння результатів 
двох вибірок: 1) офіцерів – інспекторів, оперуповноважених, психоло-
гів, що працюють у закладах виконання покарань (виправні колонії, 
слідчі ізолятори); 2) працівників інших організацій (школи, універси-
тети, підприємства, банки). Для оцінки значимості розбіжностей за-
стосовувався статистичний критерій Манна-Уітні. 

Вибірка дослідження.  
У дослідженні взяли участь 283 особи. Для проведення дослі-

дження було сформовано дві вибірки:  
1) вибірка №1 - 98 офіцерів. Розподіл за статтю: 9 жінок, 89 чоло-

віків. Мінімальний вік респондентів склав 23 роки, максимальний – 
44 роки. Мінімальний стаж роботи – 1 рік, максимальний – 23 роки. 
Мінімальний стаж роботи у даній організації – 1 рік, максимальний – 
18 років.  

2) вибірка №2 - 185 працівників інших організацій. Розподіл за 
статтю такий: 98 жінок, 87 чоловіків. Мінімальний вік респондентів 
склав 18 років, максимальний – 70 років. Мінімальний стаж роботи – 1 
рік, максимальний – 53 роки. Мінімальний стаж роботи у даній орга-
нізації – 1 рік, максимальний – 41 рік. 

Отримані результати емпіричного дослідження були піддані 
математико-статистичній обробці за допомогою програми SPSS for 
Windows 17.0. – подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Відмінності показників психологічної безпеки між двома вибір-

ками 

№ Компоненти Офіцери 

Праців-
ники ін-
ших ор-
ганізацій 

Значи-
мість роз-
біжності, 

U 
1 Стосунки з керівництвом 3.6 4.3 p≤0,01 
2 Стосунки з колегами 2.9 3.7 p≤0,01 
3 Робочі завдання 3.8 4.0 - 
4 Умови роботи 3.0 4.0 p≤0,01 
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5 Винагорода 2.8 2.7 - 
6 Здатність справлятися з неприє-

мностями, спричиненими керів-
ництвом 

3.8 4.5 p≤0,01 

7 Здатність справлятися з неприє-
мностями, спричиненими коле-
гами 

3.9 3.9 - 

8 Здатність cправлятися зі складні-
стю завдань 3.5 3.7 - 

9 Здатність матеріально забезпе-
чити сім’ю 3.3 3.2 - 

10 Впевненість у майбутньому 3.7 3.6 - 
11 Емоційна безпека 3.4 4.1 p≤0,01 

 
З табл. 1 ми бачимо, що показники обох вибірок компоненту «сто-

сунки з керівництвом» відрізняються – 3.6 в офіцерів проти 4.3 у пра-
цівників інших організацій, відмінність є статистично значимою 
(p≤0,01). Тобто офіцери закладів виконання покарань, порівняно з 
працівниками інших організацій, відчувають більший тиск та примус 
з боку керівництва, їх керівники більшою мірою схильні вдаватись до 
авторитарних методів. Певною мірою такий результат можна поясни-
ти вищою регламентованістю взаємодій у пенітенціарній системі і за-
кономірним переважанням авторитарного стилю керівництва, у той 
час як в освітніх та бізнес-організаціях спектр стилів управління є 
більш широким. 

Також статистично значимою виявилася відмінність між вибір-
ками за показником «стосунки з колегами» – 2.9 проти 3.7. Офіцери 
більш схильні вважати, що «від деяких колег не варто чекати нічого 
хорошого» і «довіряти колегам по роботі небезпечно, так як вони мо-
жуть використати це в своїх інтересах». Тобто, можна зробити висно-
вок про більш напружений характер стосунків у колективах закладів 
виконання покарань і розгляд їх працівниками своїх колег у якості по-
тенційної загрози своїй психологічній безпеці. 

Представники обох груп визнають, що складність і обсяг їх робо-
чих завдань не викликає у них значного дискомфорту, а також мають 
високу ступінь впевненості у конструктивному вирішенні з професій-
них труднощів, з якими вони можуть зустрітися на роботі – компонент 
психологічної безпеки «робочі завдання». Показник є дещо вищим у 
вибірки №2 (4.0 проти 3.8), однак, різниця не є статистично значи-
мою. 

Натомість, різниця між показниками компоненту «умови вико-
нання» виявилася набагато більш помітною – 3.0 у офіцерів і 4.0 у 
працівників інших організацій. Останні більше схиляються до думки, 
що їх робоче місце має безпечні для життя та здоров’я умови праці і 
менше хвилюються, що їх робота може спричинити втрату здоров’я. 
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Досить невисокий показник офіцерів, на нашу думку, можна пояснити 
потенційними загрозами, які можуть виникнути під час взаємодії з за-
судженими. Відмінність виявилась статистично значимою (p≤0,01). 

Показники компоненту психологічної безпеки працівників орга-
нізації «Винагорода» є невисокими (2.8 і 2.7). Це, на нашу думку, мо-
жна поясними тим фактом, що більшість опитаних є працівниками 
бюджетної сфери за умов складної економічної ситуації у нашій країні. 
статистично значимої відмінності за цим компонентом не виявлено – 
рівень занепокоєності через малу зарплатню, яку респонденти отри-
мують за свою роботу є майже однаковим в обох вибірках. 

З табл. 1 ми бачимо, що за компонентом «здатність справлятися з 
неприємностями, спричиненими керівництвом» показник офіцерів 
складає 3.8, а їх колег-представників інших організацій – 4.5. Відмін-
ність є статистично значимою (p≤0,01). Тобто спілкування з керівни-
ком є джерелом стресу для представників закладів виконання пока-
рань частіше і вони мають більше проблем у встановленні нормальних 
робочих стосунків з керівництвом на фоні більшого тиску з боку кері-
вників (див. показники компоненту психологічної безпеки «стосунки з 
керівництвом»). 

Здатність справлятися з неприємностями, спричиненими колега-
ми (показник 3.9) у офіцерів є приблизно на тому ж рівні, що і з не-
приємностями, що йдуть від керівників, але відмінності від представ-
ників вибірки №2 тут не спостерігається – у них показник ідентичний. 
Тобто працівники освітніх та бізнес-організацій констатують, що віро-
гідність виникнення загроз їх психологічній безпеці в результаті дій 
колег є набагато більшою, ніж від керівників. Рівень стосунків з керів-
ництвом і здатність справлятися з неприємностями, спричиненими 
керівництвом для даної групи є найменш значними загрозами. 

Отримані середні по вибіркам значення за компонентом «здат-
ність cправлятися зі складністю завдань» є 3.5 у офіцерів і 3.7 у їх віза-
ві. Дещо нижчими є оцінка своєї здатності матеріально забезпечити 
сім’ю – відповідно, 3.3 і 3.2. Представники обох вибірок досить стри-
мані у прогнозах свого професійного майбутнього – 3.7 середня оцінка 
у офіцерів і 3.6 у представників інших організацій. Різниці показників 
за кожним з показників «здатність cправлятися зі складністю за-
вдань», «здатність матеріально забезпечити сім’ю» та «впевненість у 
майбутньому» за критерієм Манна-Уітні не виявились статистично 
значимими. 

З огляду на описані вище відмінності між показниками «стосунки 
з керівництвом», «стосунки з колегами», «умови роботи» та «здат-
ність справлятися з загрозами з боку керівництва» цілком закономір-
ними, на нашу думку, є показники обох вибірок за компонентом 
«емоційна безпека» – 3.4 в офіцерів проти 4.1 у працівників інших ор-
ганізацій, відмінність є статистично значимою (p≤0,01). Тобто для 
офіцерів їх робота більшою мірою є джерелом неприємностей, вони 
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частіше відчувають тривогу, сум та дискомфорт на робочому місці ніж 
інші учасники дослідження, у яких більшою мірою переважають пози-
тивні емоції і відчуття себе у безпеці при виконанні професійних 
обов’язків. 

Висновки дослідження і перспективи подальших розві-
док цього напряму.  

Таким чином, психологічна безпека суб’єкта професійної діяльно-
сті розглядається нами як його відчуття захищеності від загроз, 
пов’язаних з професійним середовищем. Джерелом цього відчуття є 
уявлення про ступінь безпечності параметрів середовища та про свої 
здатності справлятися з його загрозами.  

З отриманих результатів емпіричного дослідження можна зроби-
ти висновок, що особливостями психологічної безпеки офіцерів за-
кладів виконання покарань є сприйняття ними свого професійного 
середовища як більш загрозливого у порівнянні з працівниками осві-
тніх закладів та бізнес-організацій. Виявлені відмінності стосуються 
таких компонентів психологічної безпеки, як стосунки з керівництвом, 
стосунки з колегами, умови роботи, здатність справлятися з неприєм-
ностями, спричиненими керівництвом, емоційне відчуття безпеки на 
роботі. Отримані результати обумовлюють необхідність планування та 
реалізації заходів щодо формування психологічно безпечного органі-
заційного середовища закладів виконання покарань та впровадження 
програм особистісно-професійного розвитку його суб’єктів. 

Подальші перспективи досліджень ми вбачаємо у проведенні ем-
піричних досліджень психологічної безпеки суб’єктів професійної дія-
льності різних типів професійних середовищ. 
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Volevakha Iryna 
PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF OFFICERS –  
EMPLOYEES OF PENITENTIARY INSTITUTIONS 

The article is devoted to determining the peculiarities of psychological safety of of-
ficers - employees of penitentiary institutions.  

The psychological security of a professional is regarded as a sense of protection 
against threats associated with the professional environment. It is predetermined by the 
results of perception of the environment security degree and a person’s ability to cope 
with its threats.  

Respondents' assessments of their level of psychological safety were assessed by 
eleven components: "relations with management", "relations with colleagues", "work 
tasks", "working conditions", "reward", "ability to cope with troubles caused by man-
agement", "ability to cope with troubles caused by colleagues", "ability to cope with the 
complexity of tasks", "the ability to financially support a family", "confidence in the fu-
ture" and "emotional security". 

The features were determined by comparing the results of an empirical study of two 
samples: officers and employees of other organizations (schools, universities, enterpris-
es, banks). From the results it can be concluded that the peculiarities of the psychological 
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safety of officers of penitentiary institutions is their perception of their professional envi-
ronment as more threatening compared to employees of educational institutions and 
business organizations. Differences were found in such components of psychological 
safety as relationships with management, relationships with colleagues, working condi-
tions, ability to cope with troubles caused by management, emotional feeling of safety at 
work. 

Keywords: psychological security, professional environment, officers of peniten-
tiary institutions, cognitive component, emotional component, peculiarities, threats. 

 
Волеваха И.Б. 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОФИЦЕРОВ – РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ 

Статья посвящена определению особенностей психологической безопасности 
офицеров – работников учреждений исполнения наказаний. Особенности опреде-
лялись путем сравнения результатов эмпирического исследования представлений 
о степени безопасности параметров среды и о своих способностях справляться с 
его угрозами представителей двух выборок: офицеров и работников других орга-
низаций (школы, университеты, предприятия, банки). Были выявлены различия 
по таким компонентами психологической безопасности, как отношения с руко-
водством, отношения с коллегами, условия работы, способности справляться с не-
приятностями, вызванными руководством, эмоциональное ощущение безопасно-
сти на работе. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, профессиональная сре-
да, офицеры заведений исполнения наказаний, когнитивный компонент, эмоци-
ональный компонент, особенности, угрозы. 

 
 
 


