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ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Розглянуто питання основних якостей, які повинні бути притаманні 

поліцейському, їхню важливість для вирішення соціальних конфліктів та 

зменшення напруги в суспільстві. Виокремлено основні обов’язки до 

професійної поведінки поліцейського відповідно до затверджених Правил 

етичної поведінки поліцейських. 
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В теперішній час, зважаючи на той соціальний тягар, який покладений на Національну 

поліцію, діяльність поліцейських є суспільно значимою в нашому суспільстві. Вони постійно 

перебувають в боротьбі з протиправними явищами, в центрі конфліктів, а тому повинні вміти 

професійно їх вирішувати. Таким особами повинен бути притаманний ряд професійних 

якостей, які сприятимуть досконалому виконанню посадових обов’язків, а відтак – зменшенню 

рівня злочинності, зменшенню соціальної напруги, покращення «суспільного клімату». 

Як вважають науковці, професіоналом є працівник поліції, який під час виконання 

своїх службових обов’язків діятиме виважено, в строгій відповідності до закону та посадової 

інструкції, буде чесним, твердим у своєму рішенні та справедливим у вирішенні суперечок. 

Кожного дня поліцейські в цілому світі стикаються із конфліктними ситуаціями, коли 

вирішальне значення для правильного їх вирішення мають вміння та знання поліцейського, 

фізична підготовка, моральні якості. Саме поєднання компонентів дозволяють підвищувати 

авторитет поліцейських серед людей, громадяни хочуть бачити в їх особі розсудливого, 

ввічливого, чесного, тактовного, гуманного, професійного грамотного представника влади. 

Саме такі особи беззаперечно підвищуватимуть престиж Національної поліції серед 

населення, підвищать авторитет професії поліцейського. 

Як визначено в статті 52 Закону України «Про Національну поліцію», проведення 

конкурсу на посаду поліцейського здійснюється з урахуванням рівня професійної 

компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та 

зайняття вакантної посади. 

Правила етичної поведінки поліцейських, затверджені Наказ Міністерства внутрішніх 

справ України від 09.11.2016 року № 1179 – підзаконний нормативно-правовий акт, що 
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встановлює правила поведінки поліцейських, дотримання ними етичних норм, формування в 

працівника поліції відповідальності перед українським суспільством і законом за всі свої дії 

чи бездіяльність під час виконання службових обов’язків та правила поведінки, що сприяють 

підвищенню авторитету та довіри населення до правоохоронних органів та поліції зокрема. 

Вони зобов’язують поліцейських, зокрема, на високому професійному рівні виконувати 

посадові обов’язки, ставитись з повагою та не порушувати права та свободи людини, 

обирати тільки той захід з-поміж заходів, передбачених законодавством України, при 

застосуванні якого будуть спричинені найменш негативні наслідки – застосовується в 

кожному окремому випадку, неухильно дотримуватись антикорупційного законодавства 

України, ставитись з повагою до гідності кожної людини, справедливо та неупереджено 

ставитися до кожного, незважаючи на расову чи національну приналежність, майновий стан, 

мову, стать, вік, віросповідання, політичні чи інші переконання, освіту, соціальне 

походження чи статус, сексуальну орієнтацію, місце проживання, або іншу ознаку, 

поводитися стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і ввічливо, викликаючи в населення 

повагу до поліції і готовність співпрацювати, тримати під контролем свою поведінку, 

почуття та емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, 

недоброму настрою або дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та службову 

поведінку, завжди бути охайним, дотримуватись встановленої форми одягу, спілкуватись 

діловим мовленням, в жодному разі не використовувати ненормативну лексику під час 

спілкування. 

Реалії повсякденної діяльності поліції дають можливість виокремити наявність низку 

проблем щодо професійної підготовки поліцейських. Серед них зустрічаються такі як: 

недосконале знання законодавства під час розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, недостатнє володіння загальною законодавчою базою, недостатня фізична 

підготовка, відсутність тактовності та культури спілкування з громадянами. 

Підходи до професійної підготовки поліцейських потребують докорінного перегляду та 

вдосконалення, впровадження європейських підходів та принципів функціонування. Тому, на 

мою думку, одним із першочергових завдань для майбутніх поліцейських є вивчення 

зарубіжного досвіду вирішення конфліктних ситуацій поліцейськими, тренування 

стресостійкості, вдосконалення фізичної підготовки. 

Ми вважаємо, що майбутньому поліцейському перед початком діяльності повинні бути 

притаманні такі моральні якості як чесніть, справедливість, порядність, розсудливість та 

відважність. Саме така особа стане гідним представником влади на противагу злочинності, 

підвищить авторитет поліції серед населення та дасть змогу підвищити престиж професії 

поліцейського. 
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