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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО 
ОБСТЕЖЕННЯ КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В НАЦІОНАЛЬНУ 

ПОЛІЦІЮ УКРАЇНИ 

Задля здійснення відбору на службу в Національну поліцію 
України проводяться різні перевірки кандидатів на таку службу. 
Правові основи проведення відповідних перевірок закріплено в 
ст. 50 Закону України «Про Національну поліцію». Як випливає з 
аналізу вищезгаданої правової норми, громадяни України, які ви-
явили бажання вступити на службу в поліції, з метою визначення 
стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, а 
також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне об-
стеження й обстеження на предмет виявлення алкогольної, нар-
котичної та токсичної залежності в порядку, визначеному Мініс-
терством внутрішніх справ України [1].  

Порядок психофізіологічного обстеження кандидатів на слу-
жбу в поліції, а також Порядок обстеження на предмет виявлення 
алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на 
службу в поліції затверджено наказом МВС України від 17 грудня 
2015 року № 1583. Так, визначення придатності до служби за ін-
дивідуальними психофізіологічними особливостями проводиться 
щодо: осіб, які вступають на службу на посади поліцейських під-
розділів спеціальної поліції та підрозділів поліції особливого при-
значення; осіб, які вступають на службу на посади поліцейських 
підрозділів кримінальної поліції (у тому числі підрозділів опера-
тивної служби), органів досудового розслідування, поліції охорони 
(крім осіб, які несуть службу на відкритому повітрі); осіб, які всту-
пають на службу на посади поліцейських – водіїв службового  

© Бортник С. М., 2019 



Сучасні проблеми правового, економічного  
та соціального розвитку держави. Харків, 2019 

28 

автотранспорту; осіб, які вступають на службу на посади поліцей-
ських підрозділів патрульної поліції та підрозділів поліції охоро-
ни, які несуть службу на відкритому повітрі. Професійний психо-
фізіологічний відбір (психофізіологічне обстеження) кандидатів 
на службу в Національну поліцію України здійснюється лікарями-
психофізіологами (лікарями з функціональної діагностики) закла-
дів охорони здоров’я МВС України [2, п. 3, 4 розд. I].  

Первинний профілактичний наркологічний огляд кандидатів 
на службу в поліцію проводиться в закладах охорони здоров’я МВС 
України. При цьому в разі, якщо результати огляду дають підставу 
підозрювати в кандидата на службу в поліції наявність психічних і 
поведінкових розладів, обумовлених уживанням психоактивних 
речовин, лікар-психіатр закладу охорони здоров’я МВС України 
проводить додаткове обстеження з використанням тест-систем 
для експрес-діагностики стану алкогольного (наркотичного) сп’я-
ніння. У разі отримання позитивного результату обстеження з ви-
користанням згаданих тест-систем для експрес-діагностики або 
виявлення в кандидата на службу в поліції ознак наркологічного 
захворювання він направляється на додаткове обстеження до 
психіатричного закладу Міністерства охорони здоров’я України. 
Результати обстежень з використанням тест-систем для експрес-
діагностики стану алкогольного (наркотичного) сп’яніння та ре-
зультати додаткового обстеження в психіатричному закладі Міні-
стерства охорони здоров’я України враховуються лікарем-пси-
хіатром при прийнятті рішення щодо придатності кандидата до 
служби в поліції [2]. Слід зауважити, що норми зазначеного норма-
тивно-правового акта за способом свого викладення переважно 
мають бланкетний характер, тобто містять посилання на інші но-
рмативно-правові акти, як-то: 

– Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 
2000 року, який визначає правові й організаційні засади забезпе-
чення громадян психіатричною допомогою, виходячи із пріорите-
ту прав і свобод людини та громадянина, встановлює обов’язки 
органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з 
організації надання психіатричної допомоги та правового й соціа-
льного захисту та навчання осіб, які страждають на психічні роз-
лади, регламентує права й обов’язки фахівців та інших працівни-
ків, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, здійснен-
ні соціального захисту та навчанні осіб, які страждають на психічні 
розлади [3]; 

– Постанову Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий 
профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» 
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від 6 листопада 1997 року № 1238, якою затверджено Перелік 
професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і 
періодичний профілактичний наркологічний огляд, Порядок про-
ведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду 
громадян, а також зразок сертифіката про проходження профілак-
тичного наркологічного огляду [3]; 

– наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про вдоско-
налення системи профілактичних протиалкогольних та протина-
ркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних 
оглядів» від 28 листопада 1997 року № 339, яким затверджено Ін-
струкцію про профілактичний наркологічний огляд та його обо-
в’язкові обсяги, Положення про комісію з контролю за якістю про-
ведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експер-
тиз стану сп’яніння, Положення про сертифікат про проходження 
профілактичного наркологічного огляду, Порядок медичної підго-
товки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів, а також 
форми медичної документації з цього питання [4]. 

Таким чином, правове регулювання психофізіологічного об-
стеження й обстеження на предмет виявлення алкогольної, нар-
котичної та токсичної залежності кандидатів на службу в Націо-
нальну поліцію України здебільшого врегульовано нормами адмі-
ністративного права, які знайшли своє закріплення у великій кі-
лькості адміністративних актів. Зважаючи на специфіку здійснен-
ня такого обстеження, суб’єктами владних повноважень, уповно-
важеними видавати адміністративні акти з цього питання, є Кабі-
нет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України та 
Міністерство охорони здоров’я України. 

Разом із тим, завершуючи наукове дослідження, слід відзначи-
ти, що здійснення професійного відбору, одним з етапів якого є пси-
хофізіологічне обстеження кандидатів на службу, є початковим 
етапом проходження особою служби в Національній поліції України. 
Саме на цьому етапі правовий статус особи із загальнотрудового 
починає трансформуватися в спеціальний, той, що зазнає впливу 
норм адміністративного права. Тобто нормами трудового права бу-
де визначатися право особи на працю й окремі аспекти його реалі-
зації. У свою чергу, на рівні спеціальних законів будуть закріплюва-
тися обмеження щодо статусу особи, яка претендує на таку службу. 
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ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 

Правові основи здійснення превентивної діяльності Націона-
льною поліцією України повинні регламентувати її основні форми. 
Будь-яка діяльність, зокрема й здійснення превентивної діяльнос-
ті Національною поліцією України, будується на певних методах і 
формах її здійснення. 

Традиційно, превентивна діяльність Національною поліцією 
України здійснюється у співвідношенні заходів переконання із 
заходами примусу стосовно осіб, які порушують норми права і 
правила поведінки, встановлені суспільством. Залежно від методу, 
застосовують різні форми здійснення такої превентивної діяльно-
сті, під якими розуміють науково обґрунтовану систему найбільш 
доцільних і правомірних заходів профілактики правопорушень. 

Основними формами реалізації методу переконання є індиві-
дуальні або колективні бесіди, обговорення поведінки особи, 
встановлення над ним індивідуального або колективного шеф-
ства, спільна участь вихователя і особи, що перевиховується, у су-
спільно корисній діяльності, тощо. Основною організаційно-так-
тичною формою виховного впливу на особу є бесіда. 
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