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Україні є досить проблематичним питанням, оскільки, по-перше, там 
розслідуванням злочинів займаються органи прокуратури, які у нас 
позбавлені такого права (крім розслідування посадових злочинів). 
По-друге, на підбір і підготовку таких конгломератних спеціалістів 
потрібен певний час. По-третє, згідно з дослідженнями психологів та 
інших учених і практиків, не кожний слідчий зможе працювати опе-
ративним працівником, і, навпаки, не кожний оперативний праців-
ник зможе працювати слідчим, оскільки наявні певні особливості 
вказаних спеціальностей та індивідуальні особливості окремої осо-
би. По-четверте, слід з’ясувати, які ж повноваження буде мати детек-
тив у разі зупинення і закриття кримінальних проваджень. 
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ПРОФЕСІЙНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Сьогодні в Україні настав час перетворення правоохоронної сис-
теми на систему європейського зразка з наданням поліцейських пос-
луг суспільству у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності. Зокрема, ухва-
лено новий закон України «Про Національну поліцію» [1], указ Пре-
зидента України «Про День Національної поліції України» [2], інші 
нормативно-правові акти з питань регулювання поліцейської діяль-
ності. Ефективність професійної діяльності працівників поліції зале-
жить від якості професійної підготовки, уміння швидко орієнтувати-
ся в обстановці, адаптуватися до сучасних умов, адекватно реагувати 
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на ситуацію, передбачати і випереджати дії правопорушників. Вирі-
шення цих завдань можливе лише за умови високого рівня професі-
оналізму тих, на кого вони покладені, що може бути реалізовано за-
вдяки проведенню дієвої кадрової політики, спрямованої на 
оптимізацію процесу професійної соціалізації поліцейських. Саме 
тому звернення до висвітлення означеної проблеми у період рефор-
мування є своєчасним та актуальним. 

Для того, щоб зрозуміти сутнісні характеристики професійної 
соціалізації, необхідно з’ясувати зміст поняття «соціалізація». Соціа-
лізація – це засвоєння особистістю відповідних цінностей, норм та 
експектацій, що відбувається при оволодінні нею різноманітними 
ролями, завдяки ідентифікації з певними групами. Серед різноманіт-
них видів соціалізації провідне місце займає професійна соціалізація, 
оскільки для більшості людей сьогодні професійна сфера є найбільш 
значущою, бо саме тут створюються можливості для отримання осо-
бистістю відповідного місця у соціальному просторі та просування 
«соціальними сходами». 

Ускладнення завдань поліцейської діяльності вимагають висо-
кого професіоналізму від поліцейських, актуалізують проблему до-
бору, підготовки і перепідготовки кадрів. У цих умовах загострилися 
суперечності між потребою суспільства у висококваліфікованих кад-
рах працівників поліції і реальним станом кадрового потенціалу пра-
воохоронних органів. Саме тому освіта є найважливішим чинником, 
який впливає на соціальні процеси в цілому, зокрема на формування 
професійних груп. Сьогодні розвиток правоохоронної системи та ро-
звиток поліцейських – процеси взаємопов’язані, від яких залежить 
правоохоронна безпека нашої держави. Саме тому управління про-
фесійною соціалізацією як процесом формування спеціаліста і пов-
ноцінного включення його у професійне середовище є найважливі-
шим завданням системи вищої освіти. 

Професійне навчання являє собою процес взаємодії курсантів з 
курсовими, кураторами груп, викладачами та адміністрацією вищого 
навчального закладу (деканатом, ректоратом). Саме вони є шляхом 
не тільки безпосередньо учбової діяльності, але й організаційної, 
роз’яснювальної роботи, здійснюють контролюючу функцію, ство-
рюють умови для успішної адаптації до майбутньої професійної дія-
льності. У процес професійного навчання впроваджуються новітні 
інноваційні методики, зокрема тренінги, бінарні заняття з представ-
никами практичних підрозділів Національної поліції з приводу про-
фесійних знань, тобто відбувається позитивний зв’язок між теорією 
та практикою. Формується культурний та людський капітал майбут-
нього фахівця. Курсанти засвоюють норми взаємодопомоги, довіри, 
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участі (звісно, в тій мірі, в якій вони присутні у стосунках членів на-
вчального закладу), які будуть перенесені в новий професійний ко-
лектив. Чим ширшими є зв’язки курсантів (як формальні, так і нефо-
рмальні), чим у більше число груп вони входять (починаючи з 
наукових гуртків, спортивних секцій, секцій за інтересами і закінчу-
ючи радами факультетів, студентськими системами самоврядуван-
ня), тим вища вірогідність того, що вони легше зможуть адаптува-
тись на робочому місці (бо матимуть навички спілкування з різними 
людьми, більш реалістичне уявлення про роботу в органах правопо-
рядку, чіткий об’єкт ідентифікації). Отже, виші допомагають майбут-
ньому фахівцю оволодіти такою соціальною роллю, як професія. Піс-
ля професійного навчання людина навчається на безпосередньому 
робочому місці. 

Професійна соціалізація (за термінологією В. Погрібної) «охоп-
лює здобуття професійних знань, умінь і навичок, необхідних для 
успішного початку професійної діяльності, тобто опанування спеціа-
льності» [3, с. 89]. По суті, професійна соціалізація – це формування 
компетентного спеціаліста. 

Професійна правоохоронна діяльність створює такі умови, за 
допомогою яких працівник ототожнює себе із правоохоронною сис-
темою в цілому, що є ідентифікацією із соціальним інститутом. Інак-
ше кажучи, частіше говорять про працівників поліції, прокуратури, 
СБУ взагалі, не роблячи різниці між їхніми професіями, спеціальнос-
тями й посадами. Для ефективності роботи правоохоронної діяльно-
сті успішність інституціональної професійної соціалізації в деяких 
випадках відіграє провідну роль, оскільки саме цінності й норми, які 
декларуються правоохоронною системою, повинні служити для її 
працівників поштовхом до дії незалежно від їхньої професії [4]. Отже, 
оскільки у правоохоронній системі процеси професійної, інституціо-
нальної й посадової (організаційної) соціалізації невіддільні, в кон-
тексті нашої роботи професійна соціалізація розглядається в широ-
кому значенні цього слова. Відповідно середовищем, де відбувається 
процес професійної соціалізації, є виші, первинний колектив, профе-
сійна група, окремі працівники.  

В умовах здійснення в Україні поліцейської реформи сфера соціа-
лізації, що має змістову невизначеність, розширює свій інноваційний 
сегмент. Основні засоби підвищення результативності діяльності ґру-
нтуються на оцінюванні персоналу правоохоронних органів за профе-
сійними, морально-психологічними та діловими характеристиками. 

На професійну соціалізацію поліцейських впливає низка чинників 
(мікро-, мезо- і макрорівнів), що вимагають від них певної поведінки 
й активності [5]. Вплив мікрочинників на соціалізацію є найбільш 
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значущим, оскільки з ними людина стикається постійно. До мікро-
чинників професійної соціалізації поліцейських належать: соціальне 
середовище та безпосереднє оточення індивіда, освіта, громадська 
думка, організаційна культура. Ці чинники можуть діяти в різних 
поєднаннях, внаслідок чого підвищується варіативність під час ви-
бору кар’єри та її практичного здійснення. Також ці чинники полег-
шують, а іноді й ускладнюють кар’єрне просування. Звідси виникає 
потреба у вивченні та аналізі чинників професійної соціалізації полі-
цейських у сучасному українському суспільстві. 

Отже, можна зазначити, що при аналізі професійної соціалізації 
важливо, до якої професійної мережі включений працівник поліції. 
Це пов’язано з тим, що, по-перше, саме через соціальні зв’язки він 
засвоює професійні знання, цінності, до яких входить і цінність пра-
воохоронної діяльності, норми поліцейської діяльності, стереотипи 
раціонально схвалюваної поведінки. По-друге, професійне коло бага-
то в чому визначає можливість накопичення того обсягу культурно-
го і насамперед людського капіталу, який потрібен для виконання 
професійної діяльності, розвиває необхідні особистісні фізичні, пси-
хологічні та інтелектуальні якості. 

Саме тому майбутні наші дослідження в цьому напрямку будуть 
спрямовані на комплексний опис професійної соціалізації працівни-
ків поліції, що дасть нам змогу розв’язати багато питань професійно-
го формування фахівця. 
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