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ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС У СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті описано чинники розвитку й негативні психологічні наслідки професійного стресу при-

кордонників, діяльність яких провадиться в складних умовах і характеризується низкою специфіч-
них особливостей.
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І. Вступ
1Умови службової діяльності персоналу Дер-

жавної прикордонної служби України характери-
зуються наявністю стресових ситуацій, зумовле-
них необхідністю вирішення більшості відповіда-
льних завдань при дефіциті часу, ризиком життя
при виконанні професійних завдань з викорис-
танням зброї, роботою поза приміщенням із
впливом метеорологічних і кліматичних факторів,
значною напруженістю праці протягом усього
робочого дня та відсутністю повноцінного відпо-
чинку, у зв’язку з чим вони можуть бути віднесені
до групи ризику з виникнення стресових станів,
що стає суттєвою перешкодою на шляху профе-
сійної діяльності військовослужбовців.

Недостатній розвиток адаптивних здібнос-
тей до стресу, невміння регулювати свої психі-
чні й психофізіологічні стани можуть призводи-
ти до серйозних негативних наслідків як для
діяльності, так і для психічного й фізичного
здоров’я службовця. Професійний стрес про-
лонгованої дії може спричинити професійну
деформацію особистості, високу плинність ка-
дрів, протиправні делікти тощо.

Тому однією з актуальних проблем, пов’язаних
із забезпеченням ефективності професійної дія-
льності прикордонників, а також охороною їх здо-
ров’я, є мінімізація професійного стресу шляхом
його профілактики й цілеспрямованої регуляції.

Аналіз літератури показує, що проблема
професійного стресу є предметом досліджень
багатьох вчених: В.О. Бодрова, Дж. Ґрінберга,
Р. Карасека, Г. Купера, Л. Леві, Н.В. Само-
укіної, Дж. Сельвенді. Моделі професійного
стресу перебувають у центрі наукових інтересів
П. Гамільтона, Р.С. Лазаруса, Р. Хоккі та ін.
Дослідженню психічного здоров’я в правоохо-
ронній діяльності присвячено праці В.І. Барка,
О.А. Матеюка, В.С. Медведєва, І.О. Моцоне-
лідзе, І.М. Слюсара, О.В. Тімченка та ін., зок-
рема, в прикордонній діяльності – О.Ю. Андро-
щука, В.М. Іваненка, В.Г. Кохана, І.М. Міщука,
Є.М. Потапчука, Б.П. Томчука та ін.

Однак поза увагою залишається проблема
запобігання професійному стресу службовців в
особливих умовах діяльності. Недостатньо, на
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нашу думку, розкрито питання профілактики
стресу.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення чинників та нас-

лідків професійного стресу, а також пошук
шляхів зниження його рівня у персоналу Дер-
жавної прикордонної служби України.

ІІІ. Результати
Професійна діяльність прикордонників є ді-

яльністю в особливих умовах, що характери-
зуються: відсутністю комфортних побутових
умов, наявністю постійного емоційного напру-
ження, дискомфорту, чіткою регламентованіс-
тю поведінки, високою відповідальністю за
прийняті рішення тощо. Це призводить до не-
гативно забарвлених станів військовослужбов-
ців (тривожність, страх, роздратування, злість,
відчай тощо), що породжують професійний
стрес.

За визначенням Л. Джуел, професійний
стрес – це напружений стан працівника, що
виникає в нього внаслідок дії емоційно-
негативних та екстремальних чинників, по-
в’язаних з виконуваною професійною діяльніс-
тю [4]. При цьому його слід відрізняти від зви-
чайного стресу, який має психофізіологічне
походження. Також слід враховувати той факт,
що стрес, отриманий під час роботи, може ма-
ти асоціативний характер і викликати на цьому
фоні симптоми до його повторення.

Досліджуючи професійний стрес, Н.В. Само-
укіна вказує, що він виникає внаслідок внутріш-
нього нагромадження негативних емоцій без
відповідної „розрядки“. Реакція особистості на
ускладнення виражається в неспецифічних ді-
ях, тобто різних варіантах прояву стресу в пра-
ці [9].

О.А. Кириленко вбачає причину професійно-
го стресу в напруженому стані працівника, який
виникає під впливом емоційно-негативних чин-
ників, пов’язаних з виконанням професійної
діяльності, і супроводжується негативними
емоційними переживаннями дисбалансу між
вимогами та можливостями.

Аналізуючи наукові джерела, можна зроби-
ти висновок, що професійний стрес стосується
всіх без винятку професій. Однак, на нашу ду-
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мку, найбільше схильні до професійного стресу
та піддаються частим переживанням охоронці
правопорядку, зокрема ті, які проходять служ-
бу, охороняючи кордон.

Статистика свідчить, що близько 60% пер-
соналу підрозділів несуть службу в режимі
службового перевантаження; 35% є власника-
ми різних видів вогнепальної зброї; понад 50%
є власниками або керують транспортними за-
собами; 664 військовослужбовці проживають
окремо від сімей, з них 52 мають можливість
відвідати сім’ю лише один раз на півріччя [10].

Говорячи про складність і специфіку прико-
рдонної служби, розкриваючи причини такої
ситуації, доцільно звернутися до питання по-
шуку способів зниження негативних наслідків
професійного стресу. Зокрема, це стосується
пошуку детермінант, знання яких дало б змогу
передбачати, прогнозувати та управляти ймо-
вірністю виникнення негативного професійного
стресу, його проявами та впливом на роботу і
життєдіяльність прикордонників. Слід врахову-
вати, що стреси, отримані під час професійної
діяльності, будуть позначатися на особистому
житті працівника. Тому питання професійного
стресу слід вивчати комплексно, особливо в
аспекті специфічної професії прикордонника.

На основі огляду публікацій [1–3; 7; 11], а та-
кож власних спостережень виділимо чинники,
що пов’язані зі змістом професійної діяльності
прикордонників і викликають стрес у персоналу
Державної прикордонної служби України (далі –
ДПСУ): зниження або повне припинення соціа-
льних пільг і гарантій для працівників ДПСУ;
підвищене навантаження; понаднормові години
праці; відсутність почуття колективу; жорстко
задані схеми поведінки; відсутність мотивації
служби в ДПСУ; режим “завжди на телефоні” в
позаробочий час; сувора дисципліна; усвідом-
лення й переживання високої особистої та мо-
ральної відповідальності за охорону державного
кордону; діяльність за наказом; ризик для життя
і здоров’я; дефіцит часу для аналізу обстановки
та прийняття рішення; постійно існуюча протидія
з боку порушників законодавства з прикордон-
них питань; загроза помсти; використання зброї;
висока ціна можливих помилок; конфліктні ситу-
ації у процесі службової діяльності; вплив ме-
теорологічних і кліматичних факторів.

Також ми вважаємо, що важливим стресо-
генним чинником у професії прикордонника є
постійні ротаційні переміщення, які змушують
людину адаптовуватись до нових умов життє-
діяльності. Крім прикордонників, такі зміни тор-
каються членів їх сімей і викликають у них
стрес. Прикордонники в такій ситуації можуть
зазнавати подвійного стресу через ставлення
до роботи та відповідальність за сім’ю.

Усі ці фактори призводять до стресів і криз у
сімейних стосунках, вихованні дітей, відобра-
жаються на поведінці людини, позначаються на
психологічному кліматі та взаємовідносинах
військовослужбовців на службі, професійній

діяльності персоналу, життєдіяльності право-
охоронної структури в цілому. Дослідження
Є.М. Потапчука свідчить, що не всі офіцери-
прикордонники психологічно готові до дій в
особливих умовах несення служби. Тому в
складних ситуаціях вони можуть стати заруч-
никами власних негативно забарвлених емо-
ційних переживань, а отже, діяти неефективно
або ж виявляти бездіяльність [7].

Загалом, тривале здійснення службових
обов’язків у напруженій обстановці веде до де-
задаптації, зниження резистентності організму,
нервово-психічного перенавантаження, наслід-
ком чого є розвиток стійких негативних психіч-
них станів (високий рівень тривоги, перенапру-
ження, стрес, фрустрація, афект тощо) [1]. Ро-
зуміння напруженості в ситуації під впливом
психологічних чинників, тим більше при їх пе-
реважанні над розумовими, призводить до по-
милкових дій на службі та порушення рівноваги
в самопочутті службовця.

Очевидно, що наведені вище чинники є до-
статньою підставою, щоб обґрунтувати необхід-
ність змін і трансформацій у прикордонній систе-
мі. Але на сьогодні проведенням адміністратив-
ної реформи, зменшенням фінансових витрат і
скороченням штату на 30%, навантаження на
службовців збільшилось, емоційне напруження
зросло. У медперсоналу ДПСУ викликають зане-
покоєння поширення хвороб, пов’язаних із сер-
цево-судинною системою, порушенням кровообі-
гу, функцій опорно-рухового апарату. Почастіша-
ли випадки онкологічних та шлунково-кишкових
захворювань серед прикордонників. Недуги нега-
тивно впливають на загальний стан здоров’я
особового складу і призводять до втрати праце-
здатності, звільнення, а й іноді можуть провоку-
вати летальні наслідки.

Це пояснюється тим, що працівники, які за-
знають впливу професійного стресу, не отри-
мують задоволення від своєї роботи, в них бі-
льше симптомів психосоматичних захворювань
[2, с. 342], а також спостерігаються дезадапти-
вні форми поведінки (наростання міжособисті-
сних конфліктів або обмеження сфери контак-
тів, грубі дисциплінарні порушення, зловжи-
вання спиртними напоями) [11]. Далі порушен-
ня можуть поглиблюватися. Адже в ситуації
сильного напруження відбувається зниження
пізнавальної здатності, звужується світогляд,
людина не здатна втримувати основні аспекти
в голові протягом тривалого часу, а її поведінка
втрачає гнучкість [14].

Дж. Грінберг визначає причину професійно-
го напруження – невідповідність зусиль та ви-
нагороди. Відповідно до цієї моделі стрес –
наслідок значних зусиль і дуже низької винаго-
роди за роботу. Тут на одному рівні стоїть ви-
сока завантаженість на роботі, а на іншому –
низький заробіток, оцінка і статус на роботі.
Через невідповідність зусиль і винагороди мо-
жуть з’являтися показники, що загрожувати-
муть здоров’ю та добробуту працівників.



ISSN 1813-3401. Держава та регіони

46

Т.В. Циганчук виділяє три основних факто-
ри, що характеризують стресовий процес: інте-
нсивність стресу, його тривалість, сприятли-
вість конкретної людини до конкретного стре-
сора. Відтак, вченими виокремлено два види
стресів: короткострокові та довгострокові. Вони
ж, у свою чергу, мають певні характеристики.
Встановлено, що найбільшу небезпеку викли-
кають не сильні і короткі стреси, а тривалі, хоча
і не настільки сильні. Короткочасний сильний
стрес активізує людину, після чого всі показни-
ки організму повертаються в норму, а слабкий,
але довготривалий стрес викликає виснаження
захисних сил організму людини [13].

Психологи довели, що затяжні професійні
стреси призводять до синдрому фізичного та
емоційного виснаження. Цей синдром назива-
ється вигоранням. Професійне вигорання – це
несприятлива реакція на стрес на роботі, що
включає в себе психологічні, психофізіологічні
та поведінкові компоненти. Більше того, виго-
рання є основним чинником низької професій-
ної моралі, фізичних хвороб, конфліктів у сім’ї
та різних психологічних проблем [2, с. 343].
Жертва професійного вигорання може стати
ригідною в мисленні, що призводить до шаб-
лонності рішень, неадекватної та несвоєчасної
реакції на зміни в службовій обстановці, у ви-
падку керівника – волюнтаризму та почуття
вседозволеності [12].

Дослідник Б.П. Томчук у своїй праці констату-
вав той факт, що для військовослужбовців Дер-
жавної прикордонної служби України професійне
вигорання є характерною формою професійної
деформації. Автор наголошує на тому, що про-
фесійне вигорання – це не просто результат
стресу, а наслідок некерованого стресу. Отже,
зміцнення психічного здоров’я полягає в умінні
вчасно “скидати” напруження, розслаблятися,
залишати поза увагою дріб’язкові проблеми, роз-
вантажувати себе від роботи в позаробочий час.

Європейські держави пропонують свої варі-
анти вирішення проблеми професійного стресу
правоохоронців. Наприклад, у Німеччині ще у
середині 90-х рр. ХХ ст. була організована ціла
система проведення антистресових комуніка-
ційних тренінгів для поліцейських. Такі тренінги
сприяють утвердженню принципів гуманності,
демократизму, паритетності, кооперації, від-
критості, толерантності, орієнтації на особис-
тість, як у безпосередній роботі поліції, так і у
відносинах у колективі [6].

За результатами дослідження, проведеного
серед працівників ОВС та МНС України, вста-
новлено, що у фахівців, які в межах професій-
ної підготовки проходили тренінги “Комуні-
кація – стрес – безпека” фіксуються позитивні
соціально-комунікативні зрушення, що вирази-
лися в достовірному поліпшенні багатьох кому-
нікативних якостей особистості й оптимізації
стилів міжособистісного спілкування. Після
участі у тренінгу в них розвивається прагнення
співробітництва і кооперації, більша гнучкість у

вирішенні проблем і конфліктних ситуацій,
знижується рівень критичності й упередженості
у ставленні до інших людей, зростає довіра,
теплота і дружелюбність у стосунках з оточую-
чими [6].

Інший приклад боротьби з професійним
стресом, який описують дослідники – це вплив
фізичних вправ. Так, Л. Джуел з цього приводу
відзначає, що фізичні вправи є одними з най-
більш ефективних засобів боротьби зі стресом,
що забезпечують природний фізичний вихід
надмірної фізіологічної і психічної енергії [3].
Відповідально, на нашу думку, вчені-практики
підходять до профілактики професійного стре-
су. Дж. Ґрінберг доводить позитивний вплив
релаксаційних технік, зокрема прогресивної
релаксації, що характеризується великою кіль-
кістю психологічних ефектів, які позначаються
на психологічному стані людини та на її пове-
дінці. Більше того, депресія, тривожність і без-
соння проходять у результаті практикування
прогресивної релаксації [2, с. 237–238].

Найбільш поширеними та ефективними за-
ходами є створення кімнат психологічного роз-
вантаження (далі – КПР), у яких проводяться
сеанси індивідуальної та групової психічної
саморегуляції (аутогенне тренування, нервово-
м’язова релаксація та ін.). Практика викорис-
тання КПР показала їх високу ефективність.
Після сеансу психологічного розвантаження у
працівників зазвичай підвищується настрій,
працездатність, увага, швидкість реакції, по-
ліпшується загальний стан. Усе це приводить
до підвищення працездатності, зниження тра-
вматизму [8, с. 142–143].

Таким чином, світовий і вітчизняний досвід
показує, що заходи психологічного забезпе-
чення дають змогу мобілізувати прихований
потенціал працездатності працівників, підви-
щити їх професіоналізм, зберегти здоров’я під
час виконання ними різноманітних службово-
професійних завдань.

IV. Висновки
Професійний стрес розглядається на орга-

нізаційному, міжособистісному, соціокультур-
ному, психологічному рівнях і, як правило, в
негативному аспекті.

Виходячи з вищевикладеного, інтенсифіка-
ція дії професійного стресу призводить до погі-
ршення здоров’я персоналу, що, у свою чергу,
впливає на вимоги професійної діяльності та
має низку негативних соціально-психологічних
наслідків.

Одним з найбільш актуальних завдань Дер-
жавної прикордонної служби України на сього-
дні є усвідомлення, що некерований, пролон-
гований, професійний стрес призводить служ-
бовців до психічного виснаження, втрати здо-
ров’я і, як наслідок, до завчасного завершен-
ня кар’єри. Тому необхідно здійснити комплекс
психологічних корекційно-реабілітаційних захо-
дів, забезпечити постійне проведення анти-
стресових тренінгів, орієнтуватися на здоровий
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спосіб життя, вироблення у всього персоналу
ДПСУ ціннісного ставлення до культури здо-
ров’я.

Ми також звернули увагу на рівень та види
професійного стресу і зауважуємо, що профі-
лактика професійного стресу потрібна, її легше
провести, ніж виводити людину зі стресового
стану.

Отже, для запобігання професійному стресу
у військовослужбовців Державної прикордонної
служби України вкрай необхідно систематично
проводити:
– професійно-психологічне обстеження пер-

соналу (діагностику);
– соціально-психологічну реабілітацію, що

передбачає надання психологічної допомо-
ги особам, що постраждали внаслідок ви-
конання завдань за призначенням, мають
професійну деформацію, перенесли тяжкі
хвороби, гострі стреси, перебувають у кри-
зовій життєвій ситуації тощо;

– запобігання розвитку в персоналу профе-
сійних деформацій, суїцидальних ситуацій,
девіантної поведінки, алкоголізму, нарко-
манії;

– консультативно-методичну роботу.
За підсумками роботи були визначені мож-

ливі напрями подальших досліджень у галузі
профілактики професійного стресу з урахуван-
ням специфіки прикордонної діяльності.
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В статье описаны факторы развития и негативные психологические последствия профессио-
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This article describes the development factors and the negative psychological effects of occupational
stress border guards, whose activity is carried out in special conditions, characterized by a number of
specific features.
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