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ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

Представлено стислий огляд стану вивченості психологічного змісту 
проблеми професійної відповідальності працівників поліції. Зазначено, що 
професійна відповідальність е необхідною умовою професіоналізму сучасного 
поліцейського, але у вітчизняній психології ця проблема залишається недостатньо 
вивченою. У якості актуальних напрямків подальших досліджень визначено 
необхідність визначення поняття «професійна відповідальність працівника поліції» 
у психологічному сенсі, створення відповідної системної моделі зазначеного 
феномену та вивчення психологічних детермінант його функціонування. 

Однією з найважливіших проблем і одним з пріоритетних 
напрямків діяльності поліції в умовах реформування правоохоронної 
системи є професійна підготовка, грамотно здійснюване навчання 
працівників поліції. Зміни, які відбулися і відбуваються практично в усіх 
сферах життя суспільства, вимагають нових професійних знань і умінь. 
Система підготовки в освітніх організаціях МВС України покликана 
забезпечити правоохоронні органи компетентними співробітниками з 
високим рівнем професіоналізму, здатними ефективно вирішувати 
різноманітні завдання правового захисту суспільства. Головний чинник 
створення міцної правоохоронної системи вбачається в новій кадровій 
політиці, де особлива увага повинна приділятися підвищенню 
професіоналізму працівників Національної поліції України [4, с. 89]. У 
цілому ж, на основі аналізу відповідних наукових праць, як констатує 
Ю.М. Береза, у вітчизняній науці більшість дослідників визначають 
професіоналізм поліцейського як сукупність знань, умінь, навичок, що 
дозволяють виконувати відповідні професійні функції [1, с. 55]. 
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Аналізуючи ознаки й складники професіоналізму працівника поліції, 
Н. Федіна доходить до висновку, що поняття «професіоналізм» зводиться 
не лише до досягнення людиною високих професійних результатів на 
основі наявних умінь і навичок, якісного виконання службових 
обов’язків відповідно до посадових та кваліфікаційних вимог. 
Непоміченою залишається наявність таких компонентів, як внутрішнє 
ставлення людини до праці, її психічні якості, оскільки професіоналізм – 
це найвищий рівень психологічних та особистісних змін, що 
відбуваються в процесі виконання службових обов’язків [7, с. 147]. 

С. Хантінгтон у концепції професіоналізму працівників силових 
структур (у тому числі і поліції), яка вже стала класичною, включає не 
тільки компетентність та корпоративний характер професії, але й 
відповідальність [8]. М. В. Блажевич вказує, що окремі дослідники прагнуть 
виділити системоутворювальну моральну якість поліцейського, що, 
безумовно, важливо в процесі систематизації якостей. Наприклад, 
С. В. Малєтін називає в якості такої моральної якості професійну 
відповідальність. При цьому зауважує, що «розглядаючи професійну 
відповідальність працівника поліції, ми визначаємо її як якість особистості, 
що виявляється в здатності до саморегуляції своєї професійної діяльності по 
виконанню службових обов’язків, що відрізняється професіоналізмом, 
динамічністю, складністю професійних відносин і готовністю відповідати за 
її результати». Слід зазначити, що для працівника поліції відповідальність – 
це системоутворювальна якість, яка допомагає йому відповідно до закону 
вирішувати соціальні та міжособистісні конфлікти, здійснювати 
правильний моральний вибір. Поліцейському довірено вирішувати долі 
інших людей, він відправляє державну владу, тому повинен володіти 
розвиненим почуттям відповідальності за свої рішення, дії та вчинки. … 
Відповідальність поліцейського є не тільки метою, але і результатом його 
правоохоронної діяльності (цит. за [2, с. 10]). 

Відповідальність, підкреслює І. В. Клименко, є підґрунтям 
службової активності, сумлінного ставлення кожного працівника 
правоохоронних органів до своїх службових обов’язків, а також 
особливим методом, що забезпечує ефективне функціонування службових 
повноважень, однією з правових гарантій належного виконання завдань у 
межах компетенції та повноважень у конкретній галузі державного 
управління [4]. На підставі теоретичного й емпіричного аналізу 
І. В. Клименко робить висновок, що професійна відповідальність є 
професійно важливою якістю в діяльності працівників поліції, що 
характеризується потребою особистості виконувати соціальні та 
професійні вимоги, рефлексувати результат своєї активності й здатністю 
керувати емоційними переживаннями [5, с. 156]. 

Разом з цим, слід зауважити, що, незважаючи на актуальність 
зазначеної проблеми, вивчення психологічного змісту професійної 
відповідальності працівників поліції за її психологічних детермінант 
залишається поза увагою вітчизняних науковців. Проведений нами 
теоретичний аналіз стану вивченості феномену професійної 



Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 
та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2018 

 171 

відповідальності в українській психології свідчить про те, що 
дослідниками були розглянуті такі аспекти цієї проблеми як: професійна 
відповідальність як риса особистості (М. І. Сметанський, 1994), 
психологічні основи становлення військово-професійної 
відповідальності (А. О. Афанасьєв, 2000), формування морально-етичної 
відповідальності особистості майбутнього практичного психолога 
(І. Г. Тимощук, 2003), професійна відповідальність в управлінській 
діяльності (С. В. Баранова, 2006), психологічні детермінанти 
відповідальності менеджерів промислового підприємства (О. В. Лазорко, 
2007), формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів 
(Е. В. Лузік, 2009), формування професійної відповідальності у майбутніх 
учителів основ здоров’я (С. Б. Букша, В. І. Бабіч, 2010), відповідальність як 
особистісна цінність у структурі професійної ідентичності творчо 
обдарованого працівника (В. В. Кириченко, 2011), психологічні аспекти 
відповідальності як професійно значущої якості майбутнього фахівця 
соціальної сфери (О. Патинок, 2016). Наукові роботи І. В. Клименка (2017), 
до думки якого ми звертались вище, акцентують увагу на актуальності 
формування відповідальності майбутніх поліцейських в контексті 
програми психологічного супроводу, але цього недостатньо для 
детального розкриття психологічного змісту професійної відповідальності 
працівників поліції. Зважаючи на те, що відповідальність є однією з 
базових моральних властивостей особистості та виступає як 
характеристика її морально-етичної сфери [3, с. 135], в умовах 
реформування правоохоронної системи нагальною потребою є створення 
методологічних підходів до вивчення професійної відповідальності 
правоохоронців у галузі психологічної науки та розгортання емпіричних 
досліджень у цьому напрямку. У цьому сенсі важливим є визначення 
поняття «професійна відповідальність працівника поліції» на ґрунті 
створення відповідної системної моделі зазначеного феномену та 
визначення психологічних детермінант його функціонування має особливу 
теоретичну та практичну значущість для розуміння професіоналізму 
працівників поліції в цілому.  
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ДІАГНОСТИКА АГРЕСИВНОЇ  
ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ 

Аналізується проблема поведінкової діагностики агресивності особистості 
засобами психологічного тренінгу. Наводяться дані щодо наявних взаємозв’язків 
«поведінкової» і «тестометричної» агресивності поліцейських. 

Проблема агресивної поведінки набуває в суспільстві дедалі 
більшої актуальності і гостроти.  

Агресія тлумачиться дослідниками дуже широко, в основному у 
зв’язку з насильством чи його наслідками [1]. С. Розенцвейг включав до 
агресивної конструктивні та деструктивні дії, спрямовані на подолання 
перешкод, або просування до цілі. В структуру агресивної поведінки він 
включав і асертивність, щоправда не визначаючи її окремо [2]. Л. Ерон 
визначив агресію як дії, які призводять до шкоди або подразнення іншої 
особи безпосередньо або через її власність [3]. Заслуговує на увагу точка 
зору Г. Кауфмана, який запропонував вважати агресією поведінку, 
спрямовану на об’єкт, який особа вважає суб’єктивно досяжним, і 
очікує, що цей об’єкт буде перешкоджати досягненню певної мети, або 
заважати її досягненню [4]. Ключова відмінність полягає тут в 
положенні спостерігача, його цікавить причина поведінки (агресивна 
мотивація) чи її наслідки (факт завдання шкоди).  


