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актів у відповідність до європейських принципів діяльності поліції та виховання на таких 
принципах нового покоління службовців. 
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ДОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЯК ОДИН  
ІЗ ЗАХОДІВ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 

Мова – це спосіб вираження думки, засіб спілкування між людьми, форма вираження 
характеру ставлення людей один до одного.  

Культура мови – невід’ємна риса освіченої людини. Наша думка починає формуватися коли 
ми спілкуємося з людиною. Отже, якщо людина спілкується з поліцейським, що не дотримується 
правил культури мови, вона не матиме бажання допомогти йому [1]. 

Основний спосіб взаємодії особи та поліцейського – вербальний контакт. Коли людина 
слухає правоохоронця, вона починає складати думку про його інтелектуальні можливості. Краса 
мови (єдність змісту і форми та їхня відповідність умовам, обстановці, призначенню) сприяє 
утвердженню краси у взаємовідношеннях як між поліцейськими, так і між поліцейськими та 
громадянами [2, с. 329]. Досконало опанувати навичками високої культури мови – професійний 
обов’язок поліцейського. На нашу думку, мова поліцейського повинна відповідати таким вимогам:  

1. Бути змістовною, свідчити про глибоке знання того, про що йде мова; бути граматично і 
літературно правильною;  

2. Бути точною, ясною, лаконічною і зрозумілою;  
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3. Бути виразною, емоційною, образною; під час розмови з громадянами поліцейський 
повинен ретельно підбирати слова, приховувати їх психологічний вплив;  

4. Міміка і жести повинні бути стриманими, чіткими, скупими, ненав’язливими і 
відповідати змісту мови [3, c. 214]. 

Зовнішній вигляд поліцейського (однострій, зачіска, постава, жестикуляція, міміка, манера 
триматися з іншими людьми тощо) – це своєрідний знак, візитна картка Національної поліції [4, 
с. 537]. Зовнішній вигляд інспектора патрульної поліції, по-перше, свідчить про його внутрішню 
культуру: організованість, зібраність, дисциплінованість, характер і ставлення до своєї професії та 
оточення; по-друге, викликає довіру в громадян і своїх колег; по-третє, краса, витонченість і 
елегантність одягу викликають почуття естетичного задоволення в того, хто її носить, і в тих осіб, 
з якими цей поліцейський спілкується; по-четверте, справляє спрямований духовний, 
психологічний і естетично-виховний вплив на людей, які його оточують [5]. 

Отже, всі вищеперелічені фактори визначають культурно-естетичний потенціал 
зовнішнього вигляду поліцейського і його роль в естетичному вихованні. На нашу думку, культура 
зовнішнього вигляду поліцейського передбачає:  

1. Дотримання однострою;  
2. Носіння орденських колодок, значків, що відзначають заслуги поліцейського; 
3. Підтягнутий вигляд і пряму поставу;  
4. Скромну й акуратну зачіску. 
Висновок. Отже, на нашу думку, доцільно запровадити дієвий механізм дисциплінарної 

відповідальності поліцейських за порушення норм етичної поведінки з тим , щоб кожен працівник 
усвідомлював цінність та значення етичних аспектів діяльності поліції. 
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ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ НОРМ МОРАЛІ ПРИ РЕФОРМУВАННІ 
СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ (2015–2020 РОКИ) 

Згідно процесу реформування судової системи необхідність яких вказали події революції 
Гідності, влада у державі зробила крок до вдосконалення судової системи. По перше, це 
впровадилось в рішенні ХІ З’їзду суддів України; Указ Президента «Про Стратегію реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки; Постановою 
Кабінету Міністрів про впровадження цього Указу Президента України. Ці нормативно-правові 
акти повинні були розв’язати такі питання: 

Створення спеціальних фінансових підрозділів; Розробка практичних посібників та 
навчальних модулів у Національній школі суддів; Завершення розробки політики щодо 


