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ДЫСА Е. В. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КРИЗИСА РАБОТНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

Рассматривается проблема переживания личностью профессиональных кризисов. 

Приводятся данные исследования особенностей переживания профессионального кризиса 

работниками правоохранительных органов во время реформирования. 
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собственной жизни, стратегия преодоления. 

DYSA O. V. ESPECIALLY THE EXPERIENCES OF A PROFESSIONAL CRISIS 

WORKERS OF LAW ENFORCEMENT BODIES IN THE CONDITIONS OF 

REFORMING 

The problem of experiencing a professional identity crisis is considered in the article. The 

information about the research characteristics of professional experience of the crisis workers of 

law enforcement units during reforming is given. 

Keywords: personality, professional crisis, perceptions about the future time of his own life, 

coping strategies. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОННОСТІ  І ПРОЗОРОСТІ  У ПРОЦЕСІ ВІДБОРУ  ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КАДРІВ 

У статті зазначається необхідність та доцільність проведення  атестації для перевірки  

професійних навичок та знань правоохоронних органів. Також акцентується увага на 

забезпеченні законності та прозорості шляхом проведення атестації і визначається  її 

роль при виконанні поліцейськими своїх повноважень. 

Ключові слова: атестація, комісія, кандидат, Національна поліція, служба,            

співбесіда. 

Актуальність і практична значущість дослідження зумовлені зростанням ролі і 

необхідністю вивчення процесу атестації як комплексного методу оцінки ефективності 

праці правоохоронних органів. Атестація в даний час є важливим механізмом 

регулювання служби в підрозділах Національної поліції України, вона не тільки служить 

юридичною основою прийняття і просувань по службі, нагород, звільнень, а й здійснює 

ряд важливих цілей: допомагає визначити, які працівники вимагають більшої 

підготовки, допомагає встановленню і зміцненню ділових відносин між підлеглими і 

керівниками через обговорення результатів оцінки і, крім того, вона спонукає керівників 

приймати необхідні рішення для забезпечення якісної роботи кадрів ОВС. Особливе 
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значення атестації в тому, що вона спонукає персонал працювати більш ефективно. 

Наявність відповідної програми і гласність результатів її виконання розвивають 

ініціативу, почуття відповідальності та стимулюють прагнення працювати краще та 

ефективніше.  

Атестація - один з найбільш ефективних інструментів управління персоналом, вона 

дозволяє провести діагностику персоналу; визначити цінність співробітників не тільки для 

підрозділу, але і для всієї організації; обґрунтовано приймати управлінські рішення, 

особливо пов'язані зі стратегічними завданнями поліції [1] 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює роботу атестаційних комісій 

є Наказ № 1465 МВС України від 17.11.2015, яким затверджено Інструкцію про порядок 

проведення атестування поліцейських. Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону 

України «Про Національну поліцію». [2] 

Комісія є правомочною за умови участі у її роботі не менше половини від 

загального складу. Поліцейські, що підлягають атестації, атестуються очно або заочно. 

При атестуванні заочно вони можуть бути також викликані на очну сесію (співбесіду). 

Кожному призначений певний час, середній проміжок часу який дається на співбесіду, 

обговорення та виставлення оцінок, – 15 хвилин. Комісія отримує документи на кожного 

поліцейського, що атестується: послужний лист; характеристику з останнього місця 

служби; результати тестів на загальну ерудицію та професійні знання; результати 

психологічного тесту що показує схильність до порушення законодавства, розтрати 

майна, хабарництва.  Наступним є етап коли комісія отримує список поліцейських, котрі 

проходять атестацію на конкретний день роботи. Поліцейські автоматично 

розподіляються по різним комісіям, що  на мою думку, утворює механізм, який 

виключає ситуацію, коли членам комісії буде наперед (більше ніж за день) відоме ім‘я 

людини, яка проходить у них атестацію. Кандидату ставляться типові запитання завдяки 

яким необхідно поставити оцінку по трьом смисловим блокам: 1) чесність; 2) мотивація 

3) орієнтація на зміни (готовність до змін). З них формується остаточна оцінка, яка має 

чотири варіанти, відповідно до якої кандидат а) займаній посаді відповідає (залишити); 

б) займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду (підвищити); 

в) займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову 

невідповідність (понизити); г) займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі 

служби в поліції через службову невідповідність.Усі оцінки заносяться до протоколу 

секретарем та підписуються кожним членом Комісії. Завершальним етапом є –

 призначення або звільнення поліцейського (видання відповідного наказу) що, має 

відбутися протягом 15 днів з дня підписання атестаційного листа з висновками. [3]  

Слід зауважити що, такий процес атестації певною мірою дасть змогу виключити 

суб‘єктивну думку, адже Комісія має диференційований склад і ставить лише одну 

оцінку від імені всіх членів. Диференційований склад полягає у тому, що у Комісії діє 

система «стримування противаг»: у ній присутні працівники патрульної поліції; 

працівники з нових органів Національної поліції; люди з досвідом роботи в міліції; 

правозахисники; громадські активісти; журналісти тощо. Комісія в обличчі певних 

членів може фахово розпитати поліцейського про його роботу, правозахисники можуть 

оцінити ставлення до дотримання прав людини, а журналісти виступати 

«провокаторами» і ставити конкретні запитання, особливо щодо корупційної 

складової. Одна оцінка всієї Комісії полягає у механізмі прийняття рішення – Комісія 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15
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приймає рішення через обговорення кожного кандидата консенсусом (спільно), що на 

практиці є найпоширенішим варіантом або, якщо думки розходяться, голосуванням 

простою більшістю. Якщо і в другому випадку не вдається поставити оцінку, то, врешті-

решт, шальки терезів може схилити голова Комісії.[4] 

Враховуючи елементи роботи Комісії, можна сказати, що вона має механізм 

захисту від «суб‘єктивної думки», через неоднорідність людей і деталізований 

механізм прийняття рішень. Комісія не буде робити висновок, ґрунтуючись на думці 

одного члена (чи він упереджений, чи підкуплений тощо) або ґрунтуючись на 

«зневажливому, молодому, зухвалому» ставленні патрульних поліцейських до своїх 

майбутніх колег.[5] 

Отже, виходячи з проаналізованого матеріалу, можна озвучити один із найбільших 

недоліків процедури атестації. Цим недоліком є непрозорість, яка надає можливість 

маніпулювати як громадською думкою, так і результатами атестації. Та величезна 

кількість повідомлень від Національної поліції у ЗМІ про атестацію, на жаль, ніколи не 

містила чіткого, системного та регулярного інформування суспільства про проміжні 

результати всіх етапів процедури. Наприклад: кількість осіб, яка отримала негативні 

оцінки на тестах; кількість осіб, яка атестована заочно; причини заочної атестації; 

кількість осіб, щодо яких комісії надали рекомендації на звільнення; кількість осіб, яка 

звільнена за рекомендаціями комісій; кількість осіб, які отримали рекомендацію на 

підвищення; кількість осіб, яких було підвищено за рекомендаціями комісій; кількість 

осіб, що подали апеляції на рішення атестаційних комісій; кількість осіб, яким відмовлено 

в задоволенні апеляції; розбивка кількості звільнених поліцейських за критерієм займаних 

ними посад, звань тощо. Вже не кажучи про те, що суспільство очікує розгорнутого звіту 

від керівництва Національної поліції щодо результатів атестації щодо кожного регіону 

відразу після завершення процедури. 

Крім того, на мою думку істотним недоліком процедури атестації є відсутність веб-

камер у приміщеннях, де відбувається співбесіди. Веб-камери, крім надання максимальної 

прозорості процедурі  співбесіди (а саме етап співбесіди викликає найбільше претензій від 

звільнених правоохоронців), також усунули би багато непорозумінь між тими, хто 

прийшов на атестацію, та членами комісій. Перегляд запису співбесіди став би тим 

головним і об‘єктивним доказом при виникненні будь-яких спірних питань, в тому числі 

при розгляді апеляції на рішення Атестаційної комісії. 
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ЖЕЛЕЗНЯКОВА Н. И. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ КАК 

ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОТБОРА ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ 

В статье отмечается необходимость и целесообразность проведения аттестации 

для проверки профессиональных навыков и знаний правоохранительных органов. 

Также акцентируется внимание на обеспечении законности и прозрачности путем 

проведения аттестации и определяется ее роль при выполнении полицейскими своих 

полномочий. 

Ключевые слова: аттестация, комиссия, кандидат, Национальная полиция,служба, 

собеседование. 

ZHELEZNYAKOVA N. I. ACTIVITIES OF CERTIFICATION COMMISSIONS AS A 

BASIS FOR THE RULE OF LAW AND TRANSPARENCY IN THE SELECTION 

PROCESS OF POLICE PERSONNEL 

The article emphasizes the necessity and expediency of certification to validate the skills and 

knowledge of law enforcement. Also focuses on the rule of law and transparency through 

certification and is determined by its role in the execution police of their powers. 

Keywords: certification, Commission, candidate, national police service, interview. 
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ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 

Викладені результати емпіричного дослідження щодо впливу факторів, які за теорією 

Ф. Герцберга можуть викликати задоволеність та незадоволеність поліцейськими 

Національної поліції України професійною діяльністю. 

Ключові слова: поліцейські, мотивація, гігієнічні фактори, мотиваційні фактори. 

 

У психології мотивація розглядається як «сукупність усіх факторів (як 

особистісних, так і ситуативних), які спонукають до активності (діяльності) людину» [1; 

с. 8]. Двофакторна теорія мотивації Ф. Герцберга (теорія задоволеності працею) 

розроблена у 1959 році для з‘ясування підстав задоволеності/незадоволеності працівників 

роботою та причин підвищення/зниження продуктивності праці. Всі фактори, що 


