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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ  

Сьогодні триває продовження реформи системи МВС 
України. Одним з найважливіших питань у відборі канди-
датів на посаду представників органів Національної поліції 
є психологічний стан претендента, його стресостійкість та 
вміння працювати з людьми. Поліцейський сьогодні пови-
нен позиціонувати себе як чесну, відповідальну людину, ос-
новною задачею якої є служити та захищати народ. Особи-
стість працівника поліції відрізняється складністю та бага-
тогранністю. Вона складається й формується в результаті 
взаємодії багатьох чинників, але головним і визначальним з 
них є особистість людини, яка обрала професію поліцейсь-
кого як одну з головних своїх життєвих цілей [1]. 

Слід зазначити, що відповідальність у ролі соціально-
психологічної категорії може бути двоякою. У соціальній 
психології розрізняють зовнішні форми саморегуляції, які 
забезпечують покладання відповідальності (підзвітність, ка-
раність тощо), і внутрішні (почуття відповідальності та 
обов’язку, відповідальне ставлення тощо) [2, с. 120]. 
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Таким чином, відповідальність може мати видиму (зов-
нішню) та невидиму (внутрішню) сфери прояву, де: 

1) зовнішня визначає те, як позиціонує себе поліцейський 
перед іншими людьми, колегами, суспільством загалом і реа-
лізовується завдяки підзвітності особи, застосуванню заохо-
чень та санкцій за результати його соціальної діяльності; 

2) внутрішня визначає внутрішні переконання, пере-
живання, оцінки стосовно власних дій, діяльності (бездіяль-
ності), учинків та відбувається завдяки особистісному само-
контролю, почуттю обов’язку, боргу, а також рівню сумління 
[2, с. 121]. 

Формування особистості працівника поліції – це склад-
ний процес перетворення вимог сучасного законодавства й 
відповідних відомчих установок на переконання, звички, 
особистісні якості, навички та вміння особи, яка обрала для 
себе роботу в поліції. Величезне значення для формуванні 
особистості працівника поліції мають навчальна підготовка 
та професійна діяльність, яка висуває складний комплекс 
вимог до його особистісних якостей і професійних навичок, 
розвиваючи й закріплюючи їх у структурі особистості. 
Знання психічних закономірностей і застосування в процесі 
службової діяльності певних психологічних методів полег-
шує працівнику поліції роботу, допомагає йому регулювати 
й будувати відносини з іншими людьми, глибше розуміти 
мотиви вчинків людей, пізнавати об’єктивну дійсність, пра-
вильно оцінювати її й використовувати результати пізнання 
в практиці [1, с. 133].  

Усе це є необхідним працівнику поліції для того, щоб здій-
снювати покладені на нього функції максимально ефективно 
та з найменшими втратами власної емоційної рівноваги. 
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