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конструктивно призначеними й не виготовлені спеціально для захисту чи 
обмеження волі людини.  

Таким чином, регламентація даного питання потребує наукового та сис-
темного підходу у вирішенні цих завдань. Ми пропонуємо здійснити такі кроки: 

1. Проведення ретельного дослідження закордонного досвіду застосу-
вання поліцейськими підручних засобів як засобів обмеження рухомості в 
рамках європейського законодавства. 

2. Відділити поняття «інші засоби обмеження» від «підручних засобів 
обмеження рухомості», оскільки до першого можуть відноситись кайданки 
як спеціальний засіб, а всі інші – до «підручних засобів». 

3. На наше глибоке переконання, вкрай необхідним є закріплення на 
нормативному рівні виключного переліку засобів обмеження рухомості, які 
можуть застосовуватись на рівні з кайданками. 

4. Зазначити точний перелік використання «інших засобів обмеження 
рухомості» та «підручних засобів», які не шкодять життю і здоров’ю людини. 

5. Підготувати пропозиції до методичних рекомендацій для працівників 
поліції щодо використання підручних засобів, де будуть точно вказані мето-
ди, прийоми зв’язування, час тримання, а також протипоказання.  

______________________ 
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ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ В 
ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

 
Важливим елементом робочого місця юриста є комп'ютерна техніка. 

Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 23 березня 2010 року № 65 затверджено Правила 
охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. 
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У приміщеннях із персональними комп'ютерами слід щоденно проводи-
ти вологе прибирання. Також у цих приміщеннях повинні бути медичні апте-
чки першої допомоги та система автоматичної пожежної сигналізації із димо-
вими пожежними оповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегас-
никами. 

Якщо користування ПК є основним видом діяльності, то ПК і його пе-
риферійні пристрої (принтер, сканер тощо) розміщуються на основному робо-
чому столі, як правило, з лівого боку. Якщо використання ПК є періодичним, 
то він, як правило, розміщується на приставному столі, переважно з лівого 
боку від основного робочого столу. Монітор та клавіатура мають розташову-
ватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче ніж 600 
мм з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів. 

Облаштування робочих місць, обладнаних персональними комп'ю-
терами, повинно забезпечувати: 

–  належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність 
відблисків; 

– оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, 
швидкість руху, рівень іонізації повітря); 

– належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця. 
Також під час роботи з персональним комп'ютерами потрібно врахову-

вати такі небезпечні і шкідливі фактори: наявність шуму та вібрації; м'яке ре-
нтгенівське випромінювання; електромагнітне випромінювання; ультрафіоле-
тове й інфрачервоне випромінювання; електростатичне поле між екраном і 
оператором; наявність пилу, озону, оксидів азоту, аероіонізації.  

Сьогодні практично всі види юридичної діяльності тісно пов'язані з ви-
користанням інформаційних і комп'ютерних технологій. 

Робота з персональними комп'ютерами зумовлює необхідність дотри-
мання умов електробезпеки. Електробезпека – це система ор ганізаційних та 
технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та 
небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагніт-
ного поля і статичної електрики. 

Основними причинами електротравматизму є: випадкове доторкання до 
неізольованих струмопровідних частин електроустаткування; використання 
несправних ручних електроінструментів; застосування нестандартних або не-
справних переносних світильників напругою 220 чи 127 В; робота без надій-
них захисних засобів та запобіжних пристосувань; доторкання до незаземле-
них корпусів електроустаткування, що опинилися під напругою внаслідок 
пошкодження ізоляції; недотримання правил улаштування. 

Діяльність працівників юридичних професій, як і  будь-яка інша розу-
мова праця, потребує зосередження уваги під час сприйняття, аналізу, опра-
цювання та оцінки інформації. За даними різних досліджень, шум підвищеної 
інтенсивності значно знижує продуктивність праці. 

Для зменшення шуму застосовують посадки дерев і чагарників із гус-
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тою і дрібнолистою кроною, з великою кількістю гілок. 
Крім того, під час обладнання стаціонарного робочого місця юриста не-

обхідно мати на увазі, що суворість, утилітарність і офіційність обстановки 
його службового кабінету мають сполучатися із дотриманням естетичних ви-
мог, сприяти створенню спокійної атмосфери. 

Під час обладнання та оформлення кабінету треба враховувати й те 
враження, котре він може справити на людей, з якими в ньому доведеться 
працювати. Кабінет повинен мати офіційний вигляд. Надлишковими слід 
вважати різні картини, плакати, статуетки, оскільки вони відвертають увагу 
відвідувачів, не дають їм зосередитися. Водночас обладнання та оформлення 
кабінету повинно сприяти продуктивній розумовій праці, вивченню докумен-
тів, самостійним заняттям із підвищення кваліфікації. 

Правильний світловий режим у приміщенні насамперед необхідний для 
оптимального функціонування зорового аналізатора. У разі недостатнього 
освітлення навантаження на орган зору зростає, створюються умови для ви-
никнення короткозорості. Хороше освітлення впливає на центральну нервову 
систему, поліпшує функції інших аналізаторів, сприяє бадьорому настрою, 
підвищує працездатність 

У різних формах трудової діяльності частка механічного і психічного 
компонентів неоднакова. Так, під час фізичної роботи переважає м'язова дія-
льність, а під час розумової активізуються процеси мислення. Що стосується 
працівників більшості юридичних професій, то під час їхньої трудової діяль-
ності переважає розумова активність, хоча, наприклад, специфіка роботи 
співробітників ОВС подекуди зумовлює виконання і фізичної роботи, коли 
йдеться про переслідування, затримання злочинця, пошук речових доказів, 
патрулювання території тощо. 

Розумова праця людини, на відміну від фізичної, супроводжується 
меншими витратами енергетичних запасів (витрати енергії складають від 2500 
до 3000 ккал на добу), але це не означає, що вона є легкою. Розумова праця 
забезпечується активністю головного мозку: під час розумової діяльності зна-
чно активуються аналітичні та синтетичні функції центральної нервової сис-
теми, ускладнюється прийом і переробка інформації, виникають функціона-
льні зв'язки між окремими нервовими центрами, нові комплекси умовних ре-
флексів, зростає роль уваги, пам'яті, зорового та слухового аналізаторів. 

Інтенсивна розумова праця викликає значне зростання потреб мозку в 
кисні. Будь-яка розумова діяльність супроводжується певним нервово-
психічним напруженням, малорухливістю, вимушеною позою тощо. Розумова 
праця характеризується напруженістю, яка визначається обсягом інформацій-
ного навантаження. 

_______________________________ 
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ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В УКРАЇНІ 

 
Установлення охоронюваного правом та стабільного порядку є одним із 

основоположних завдань держави та легітимною підставою монополії дер-
жавної влади. Загроза безпеці нормального суспільного співіснування вини-
кає тоді, коли окремі особи ставляться з неповагою до загального правопо-
рядку або окремих прав інших членів суспільства, поводяться всупереч 
принципам громадського співіснування або спричиняють шкоду нормально-
му функціонуванню державних органів. Відвернення цих загроз безпеці сус-
пільства та запобігання порушень правопорядку є одним із основних завдан-
ням поліції. 

Еволюційний розвиток держави обумовив виокремлення поліцейського 
аспекту її діяльності, що спричинено прагненням до упорядкування суспіль-
них відносин з метою забезпечення правопорядку та безпеки громадян, ство-
рення належних умов для реалізації кожним з ним суб’єктивних прав і сво-
бод. Одним із найважливіших завдань держави донині залишається розбудо-
ва ефективної правоохоронної системи, суб’єкти якої наділені повноважен-
нями застосування легітимного примусу при охороні суспільного благата 
протидії існуючим загрозам (небезпекам) [1]. 

Зазначимо, що відповідно до Закону України «Про Національну полі-
цію» поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспі-
льству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності, підтримання публічної безпеки і порядку [2]. 

Забезпечення правопорядку пов’язане із наявністю системи правових 
норм, що створюють базу для його підтримки. Ці норми у сфері державної 
діяльності регулюють усю сукупність зовнішніх і внутрішньорганізаційних 
взаємозв’язків. У зовнішній сфері вони встановлюють правові вимоги до по-
ведінки людей та їх відповідальність за невиконання встановлених правил. У 
внутрішньоорганізаційних відносинах правовими нормами встановлюються 
завдання і визначається компетенція відповідних органів і організацій, їх 


