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их трёх факторов – «субъективное благополучие», «личност-
ная зрелость» и «личностное благополучие». Наличие инвалид-
ности негативно влияет на уровень указанных факторов. 
Фактор «личностное благополучие» ниже у студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья, сравнительно с условно 
здоровыми студентами. Фактор «личностная зрелость» ниже 
у девушек с ограниченными возможностями здоровья. У юно-
шей этой категории фактор «субъективное благополучие» с 
возрастом также снижается. 

Ключевые слова:	психологическое	благополучие,	субъектив-
ное	благополучие,	личностная	зрелость,	личностное	благопо-
лучие,	студенты	с	ограниченными	возможностями	здоровья.	
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ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ  
У РОБОТІ СУЧАСНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Відкритість і прозорість є принципами роботи поліції. Завдяки 
цим принципам встановлюється зворотній зв’язок з населен-
ням, підвищується довіра та повага до поліції. 

Ключові слова:	відкритість,	прозорість,	взаємодія	з	населен-
ням,	довіра.	

В	Україні	відбуваються	широкомасштабні	реформи	в	різних	
сферах	 життєдіяльності	 суспільства	 і	 держави,	 в	 тому	 числі	 в	
правоохоронних	 органах.	Створюється	 і	формується	 законодав-
ча	база	реформування,	послідовно	зміцнюються	та	удосконалю-
ються	правові	основи	суспільно-політичного	життя.	

Поступова	 реалізація	 реформування	 правоохоронних	 орга-
нів	є	 черговим	 важливим	кроком	модернізації	 країни	 та	 її	 дер-
жавного	 управління,	головна	мета	якої	–	 створення	 сучасної	та	
ефективної	правоохоронної	системи	в	Україні.	

Реформування	 органів	 внутрішніх	 справ	 передбачає	 глибокі	
перетворення,	що	стосуються	суті	та	діяльності	поліції,	оновлення	
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змісту	 її	 роботи.	 Центральне	 місце	 посідають	 права	 і	 свободи	
громадян.	Їх	захист	і	дотримання	повинні	бути	основною	метою	
поліції,	 саме	 населення	 буде	 оцінювати	 надійність	 та	 ефектив-
ність	її	діяльності.	

До	 числа	 основних	 принципів	 роботи	 поліції	 відноситься	
відкритість	 і	 прозорість	 її	діяльності.	 Протягом	тривалого	 часу	
прийняття	важливих	для	соціуму	державних	рішень	носили	за-
критий	для	населення	характер.	Важлива	для	суспільства	 інфо-
рмація	надавалася	державними	 органами	найчастіше	 несвоєча-
сно	або	зовсім	була	недоступна.	При	цьому	практично	будь-яка	
інформація	 могла	 бути	 визнана	 конфіденційною	 і	 не	 підлягала	
розголошенню.	

Відкритість	 роботи	 поліції	 розглядається	 як	 демократична	
форма	взаємодії	держави	і	суспільства,	суть	якої	викладена	в	ст.	9	
Закону	 України	 «Про	 Національну	 поліцію»	 і	 полягає	 у	 забезпе-
ченні	постійного	інформування	органів	державної	влади	та	орга-
нів	 місцевого	 самоврядування,	 а	 також	 громадськості	 про	 свою	
діяльність	в	сфері	охорони	та	захисту	прав	і	свобод	людини,	про-
тидії	злочинності,	забезпечення	громадської	безпеки	та	порядку.	

Поліція	 повинна	 забезпечувати	 доступ	 до	 публічної	 інфор-
мації,	власником	якої	вона	є,	в	порядку	та	відповідно	до	вимог,	
визначених	законом.	Поліція	може	оприлюднити	(поширювати)	
інформацію	з	обмеженим	доступом	лише	у	випадках	і	в	порядку,	
визначених	 законом.	 Проекти	 нормативно-правових	 актів,	 що	
стосуються	 прав	 і	 свобод	 людини,	 обов’язково	 проходять	 гро-
мадське	 обговорення	 в	 порядку,	 визначеному	 Міністром	 внут-
рішніх	справ	України	[1].	

Слід	зазначити,	що	поняття	«відкритість»	і	«прозорість»	не	є	
цілком	 синонімічні.	 Відкритість	 є	 явищем	 комунікативного	 ха-
рактеру,	суть	якого	полягає	у	взаємодії	між	поліцією	 і	населен-
ням.	 Прозорість	 характеризується	 максимально	 можливою,	 за-
конодавчо	закріпленою	і	гарантованою	доступністю	для	грома-
дян	 різних	 типів	 достовірної	 інформації	 про	 діяльність	 право-
охоронних	органів.	

Зазначені	 принципи	 роботи	 є	 новими	 для	 правоохоронної	
системи.	 Не	 кожний	 працівник	 психологічно	 готовий	 викорис-
товувати	 у	 повній	 мірі	 відкритість	 і	 прозорість	 у	 своїй	 повсяк-
денній	 діяльності.	 Але	 треба	 розуміти	 важливість	 відкритої	 та	
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ефективної	 взаємодії	 з	 населенням	 для	 забезпечення	 довірли-
вих	відносин.	

Відкритість	і	прозорість	в	діяльності	поліції	необхідні	не	тіль-
ки	для	підвищення	поваги	і	довіри	населення,також	для	забезпе-
чення	сталого	функціонування	як	системи	державного	управління,	
так	 і	політичної	системи	в	цілому.	Відкритість	і	прозорість	–	це	
основа	роботи	механізмів	зворотного	зв’язку,	постійних	взаємо-
зв’язків	і	взаємодій	суспільства	і	правоохоронних	органів.	

Громадська	думка	 –	це	 реальне	 соціальне	 явище,	 найбільш	
динамічний	 стан	 суспільної	 свідомості,	 однак	 для	 цього	 явища	
досі	 не	 існує	 загальновизнаного	визначення.	 У	 соціології,	 пред-
метом	 теоретичного	 вивчення	 якої	 воно	 є,	 достатнього	 поши-
рення	набуло	визначення	громадської	думки	як	думки,	способу	
поведінки,	який	потрібно	висловлювати	або	виявляти	публічно,	
щоб	не	опинитися	в	ізоляції	від	суспільства	[2].	

Підвищення	 ступеня	 поваги	 та	 довіри	 до	 правоохоронних	
органів	може	 здійснюватися	тільки	в	 умовах	 налагодження	по-
стійних	 взаємозв’язків	 і	 партнерських	 взаємодій	 між	 громадя-
нами	і	поліцією,	в	забезпеченні	зворотного	зв’язку	Для	практич-
ної	реалізації	такого	зворотного	зв’язку	визначальними	«зовні-
шніми»	параметрами	роботи	поліції	повинні	бути	її	відкритість	і	
прозорість.	 Зростання	 ступеня	 відкритості	 і	 прозорості	 роботи	
правоохоронних	 органів	 розглядається	 як	 одне	 з	 важливих	 до-
сягнень	реформування.	

Поліцейська	 служба,	 яку	 підтримує	 громада	 та	 яка	 має	
спроможність	протидіяти	 порушенню	 закону,	може	 відігравати	
важливу	роль	у	забезпеченні	сталого	економічного,	соціального	
та	політичного	розвитку.	Поліцейська	реформа	також	може	до-
повнювати	 та	 посилювати	 інші	 заходи	 у	 сфері	 реформування	
сфери	безпеки,	верховенства	права	та	належного	врядування.	
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Открытость и прозрачность являются одними из принципов 
работы полиции. Благодаря этим принципам устанавливают-
ся доверительные отношения с гражданами и общественно-
стью, повышается уровень доверия и уважения к полиции. 

Ключевые слова:	открытость,	прозрачность,	взаимодействие	
с	населением,	доверие,	уважение.	
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ПРОФАЙЛІНГ ЯК СКЛАДОВА ОБОВ’ЯЗКІВ СЛІДЧОГО 

Профайлінг розглядається як новітній психологічний метод, 
що поступово впроваджується в діяльність Національної по-
ліції. Розкрито поняття «суб’єкт профайлінгу». Наведено ре-
зультати анкетування слідчих щодо їхньої обізнаності у вико-
ристанні профілювання у професійній діяльності. 

Ключові слова:	профайлінг,	профайлер,	слідчий,	Національна	
поліція.	

З	кожним	роком	євроінтеграція	усе	більше	впливає	на	різні	
сфери	життєдіяльності	громадян	України.	Не	винятком	є	право-
охоронна	 система	 нашої	держави.	 Впровадження	реформ	 у	 дія-
льність	Національної	поліції	спонукають	до	змін,	які	б	наблизи-
ли	рівень	підготовки	поліцейських	до	рівня	країн	Європи.	Орієн-
туючись	на	правоохоронні	 органи	зарубіжних	країн,	які	 у	 своїй	
діяльності	 широко	 використовують	 психологічні	 методи	 та	 за-
лучають	психологів	до	розслідування	і	попередження	злочинів,	
українські	 поліцейські	 лише	 поступово	 починають	 впроваджу-
вати	психологічні	здобутки	в	оперативно-службову	діяльність.	

Однією	з	психологічних	технологій,	яку	правоохоронці	зару-
біжних	 країн	 широко	 використовують	 у	 своїй	 діяльності,	 є	 про-
файлінг.	Профайлінг	(від	англ.	profile	–	профіль)	–	сукупність	ме-
тодів	 і	 методик	 оцінки	 та	 прогнозування	 поведінки	 особи		
на	 основі	 аналізу	 найінформативніших	 ознак,	 психологічного	
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