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АНОТАЦІЯ 

 

Литвин В.В. – Психолого-правові засади удосконалення професійної 

діяльності поліцейських патрульної поліції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія 

внутрішніх справ, Київ, 2019. 

Дисертаційне дослідження присвячено дослідженню психолого-правових 

засад удосконалення професійної діяльності поліцейських патрульної поліції; 

визначенню психолого-правових чинників формування мотивації поліцейських до 

діяльності; наданню пропозицій щодо комунікативної підготовки поліцейських 

патрульної поліції до дій у конфліктних ситуаціях та організаційно-правових 

заходів удосконалення превентивної діяльності поліцейських.  

Зазначено, що діяльність поліцейських патрульної поліції характеризується 

підвищеною психологічною напруженістю, яка впливає на ефективність 

виконання ними службових обов’язків. Визначено основні причини, що 

гальмують професійне становлення поліцейського: значні фізичні і психічні 

навантаження, стресогенні умови роботи, відсутність можливості кар’єрного 

просування, зниження мотивації, високий рівень протистояння законним вимогам 

поліцейського з боку громадян. Також, в професійній діяльності поліцейського 

мають місце дефіцит часу, інтелектуальні та фізичні перенавантаження, 

порушення природного режиму дня, сну і відпочинку, що прямо впливає на 

перевантаження співробітника та на швидке прискорення його професійного 

вигорання. Поряд з цим діяльність патрульної поліції насичена конфліктними 

ситуаціями, які часто переростають у відкрите фізичне та вогнепальне 

протистояння, що змушує поліцейських нерідко застосовувати зброю у відповідь і 

нести високу відповідальність за наслідки цього застосування.  

Здійснено психолого-правове моделювання основних структурних 

компонентів діяльності поліцейських патрульної поліції. Виокремлено 

пізнавальний компонент, який передбачає пошук інформації про вчиненні або ті, 
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що готуються протиправні дії, щоб їх не допустити та припинити; 

конструктивний компонент, який полягає у прогнозуванні ймовірних наслідків 

реалізації того чи іншого рішення поліцейського, моделювання певних ситуацій 

чи подій з підбором ефективних методів і заходів та планування дій для 

кооперації всіх сил і заходів; організаційний компонент, який сприяє власній 

самоорганізації поліцейського, організації процесуальних дій та організації 

взаємодії між учасниками професійної діяльності; комунікативний компонент, 

який полягає в отриманні необхідної інформації, сприйняття об’єкта, який 

передає цю інформацію та прямий вплив поліцейського патрульної поліції на 

об’єкта чи навпаки об’єкта на поліцейського; засвідчувальний компонент, який 

полягає у закріпленні і збереженні отриманої інформації для подальшого 

провадження відповідність оформлення документів вимогам закону; 

профілактичний компонент, який направлений на виявлення криміногенних умов 

вчинення протиправних дій та їх нейтралізацію.  

Надано характеристику психологічному забезпеченню професійної 

діяльності патрульної поліції та зазначено, що професійно-психологічний відбір 

спрямований на оцінювання психофізіологічних та психологічних властивостей 

особистості, які відповідають або будуть протипоказанням вимогам цієї 

діяльності. Встановлено, що особистість поліцейського патрульної поліції 

повинна бути представлена несуперечливою сукупністю властивостей і якостей, а 

саме: мотиваційними (справедливість, неупередженість); інтелектуальними 

(прогнозування, прийняття рішень при дефіциті часу); емоційними (впевненість у 

своїх діях, середня експресивність); вольовими (відповідальність за свої дії, 

рішучість).  

Зазначено, що після професійного відбору поліцейський проходить 

професійно-психологічну підготовку, яка сприяє тренуванню психологічної 

готовності молодого співробітника поліції до служби та протидії злочинному 

світу; виробленню стійкості до стрес-факторів та негативних ситуацій; навчанню 

поліцейських ефективній комунікації з населенням та основних правил протидії 

маніпуляціям з боку громадян. Варто сказати, що ефективність виконання 
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працівниками поліції своїх службових обов’язків прямо залежить від їх 

психологічного настрою професійно, ціле направлено і безпечно для власного 

життя та здоров’я діяти в умовах підвищеної напруженості й небезпеки.  

Вказано, що основними завданнями я повинні бути: сприяння адаптації 

нових співробітників до умов служби; тренування навичок безпечної поведінки та 

управління конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей несення 

служби; взаємодія з керівниками щодо зміцнення дисципліни в колективі; 

проведення психопрофілактичної роботи; надання психологічної допомоги при 

виникненні ознак посттравматичного стресового розладу; психологічне 

забезпечення переговорів з різними категоріями осіб (в стані алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння, психічно хворі, діти, особи похилого віку, тощо). Поряд з 

цим, зазначено що під час професійно-психологічного супроводження 

обов’язково відбувається участь психолога у створенні та підтриманні 

оптимального соціально-психологічного клімату в колективі; участь психолога у 

проведенні службових розслідувань за фактами надзвичайних подій серед 

особового складу; участь психолога у навчанні особового складу на заняттях у 

системі професійної підготовки способам самоконтролю та саморегуляції 

психічних процесів; участь психологів у психологічному забезпеченні 

переговорного процесу у випадках виникнення конфліктів.  

Доведено, що при проведенні професійно-психологічного відбору 

кандидатів до нової патрульної поліції недостатньо уваги приділялося морально-

психологічним якостям кандидатів: майже 95 % кандидатів, йдучи на службу в 

патрульну поліцію, керувалися особистими інтересами. Згідно з результатами 

проведеного опитування, 53,8 % поліцейських зазначили, що керуються 

внутрішніми покликами та намагатимуться отримати потрібні для професійного 

виконання своїх обов’язків знання, уміння, навички; інші – мали зовнішню 

мотивацію та прагнули до покращення свого матеріального стану, кар’єрного 

зростання та отримання зовнішніх атрибутів влади. Лише 5 % кандидатів 

керувалися альтруїстичними покликами.  
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У роботі обґрунтована пропозиція внесення суттєвої практичної складової в 

професійну психологічну підготовку поліцейських, а саме: апробація на практиці 

програми комунікативної підготовки до поведінки у конфліктних ситуаціях 

професійної діяльності. Дана програма повинна сприяти набуттю поліцейськими 

знань щодо психології конфлікту, їх прогнозування та практичних навичок 

безконфліктної поведінки у стресових ситуаціях, які дозволять професійно 

виконувати покладені на них обов’язки. Така програма налічує 5 модулів, які 

розкривають: феномен конфліктності, комунікативне управління конфліктом з 

учасниками дорожнього руху, комунікативне управління конфліктами під час 

забезпечення публічної безпеки і порядку на масових заходах; дійову 

комунікацію з особами до яких застосовували насильство; дійову комунікацію з 

особами, які потребують поліцейського піклування.  

Апробовано та запропоновано до впровадження «Інструкцію щодо 

застосування підрозділами патрульної поліції профілактичних заходів у протидії 

вчиненню правопорушень», яка охоплює всі сторони профілактичної діяльності 

патрульної поліції та встановлює правила її взаємодії з іншими підрозділами та 

громадськими організаціями та установами. Визначено основні цілі, завдання та 

засоби реалізації поліцейських профілактичних заходів; суб’єктів профілактики, 

які у взаємодії з поліцією можуть здійснювати профілактику; порядок та розподіл 

повноважень між ними, тощо. Завдяки цій інструкції поліцейський патрульної 

поліції повинен засвоїти як спрогнозувати всі варіанти поведінки людей під час 

застосування до них профілактичних заходів та швидко відреагувати на них; 

знати правила протидії маніпуляціям та принципи і методи психологічного 

впливу на профілактованих осіб (переконання, схиляння, спонукання, 

пристосування) для того, щоб сприяти позитивним виявам у їх поведінці та 

невчиненню ними правопорушень. 

Ключові слова: поліцейський патрульної поліції, патрульна поліція, 

психологічне забезпечення, професійно-психологічний відбір, профілактичний 

захід, комунікативна підготовка.  
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SUMMARY 

 

V. Lytvyn. Psychological and legal bases of improvement of patrol policemen’s 

professional activity. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Scientific thesis for the Candidate`s degree of Legal sciences, speciality 19.00.06 – 

Legal Psychology. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2019. 

Scientific thesis is devoted to research of psychological and legal bases of 

improvement of patrol policemen’s professional activity; definition of psychological 

and legal factors of policemen’s motivation formation to activity; providing proposals 

on the patrol policemen’s communicative training for action in the conflict situations 

and organizational and legal measures for improvement the preventive action of police 

officers. 

It is noted that the activity of patrol police is characterized by increased 

psychological tension, which affects the performance of their official duties. The main 

reasons that hinder the professional policeman’s formation are determined: significant 

physical and mental stresses, stressful working conditions, the lack of career promotion 

opportunities, decrease of motivation, confrontation to the legitimate requirements of 

the police by the citizens. 

Also, the police professional activity characterises by the lack of time, considerable 

intellectual and physical activity, break of the natural regime of the day, sleep and rest, 

what causes the condition of the physical and psychological discomfort of the employee 

and contributes to his emotional burnout.  

At the same time, police patrol activity is full of conflict situations that are 

potentially dangerous by open physical confrontation, which forces police officers to 

use firearms in response and bear high responsibility for the consequences of this 

application. 

The psychological and legal modeling of the main structural components of patrol 

police activity is carried out. The cognitive component is singled out. It foreseen to 

search for information about committing or preparing illegal actions to prevent and stop 

them; a constructive component that must predict the probable consequences of a 
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policeman's decision, modeling certain situations or events with the selection of 

effective methods and measures and planning of actions for the co-operation of all 

forces and activities; an organizational component that promotes the policeman’s self-

organization, the correct organization of interaction between the participants in 

professional activities; a communicative component which consist in obtaining the 

necessary information, the perception of the object that transmits this information, and 

the psychological impact of the patrol police on the object or, conversely, the object on 

the policeman; certifying component, submitted by consolidation and preservation of 

the information received for further providing, compliance of the execution of 

documents with the requirements of the law; preventive component, which aims to 

identify criminogenic conditions of unlawful actions and their neutralization. 

The description of the psychological provision of the patrol police professional 

activity is given. It is noted, that the professional and psychological selection is aimed at 

assessing the psychophysiological and psychological characteristics of the person who 

are or will be in contravention of the requirements of this activity. It is established, that 

the patrol policeman’s personality must be represented by a consistent set of properties 

and qualities, namely: motivational (fairness, impartiality); intellectual (forecasting, 

decision-making at the lack of time); emotional (confidence in their actions, average 

expressiveness); volitional (responsibility for their actions, commitment). 

It is noted that after professional selection, a policeman undergoes vocational and 

psychological training, what promotes the training of a young police officer for the 

service and counteraction to the criminal world; development of resistance to stress 

factors and negative situations; training policemen to effective communication with the 

population and the basic rules of counteracting with manipulations by citizens.  

It is specified that the effectiveness of the performance of police officers’ duties 

directly depends on their psychological mood professionally, purposefully and safely 

for their own lives and health to operate in conditions of increased tension and danger.  

It is indicated that the main tasks of psychological support should be: facilitation to 

the adaptation of new employees to the conditions of service; training of safe behavior 

skills and conflict management, taking into account the peculiarities of the service; 
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interaction with the leaders in strengthening the discipline in the team; carring out 

psychopreventive work; provision of psychological help in case of post-traumatic stress 

disorder; psychological support for negotiations with different categories of persons (in 

the state of alcohol or drug addiction, with mental disorders, children, the elderly, etc.). 

In addition, it is noted that within the framework of professional psychological support 

the participation of a psychologist in the creation and maintenance of an optimal social 

and psychological climate in the team is compulsory; in providing official investigations 

of extraordinary events with the personnel; in the training of personnel in the system of 

professional training by methods of self-control and self-regulation of mental processes 

and conditions; in the psychological provision of the negotiation process in cases of 

conflict. 

It is proved that by conducting professional and psychological selection of 

candidates for a new patrol police, insufficient attention is paid to their moral and 

psychological qualities. According to the results of the survey, the overwhelming 

majority of candidates were guided by their personal interests when they came to police 

patrol service. 53.8% of police officers indicated that they were guided by internal calls 

and would seek to obtain skills and abilities required for their professional performance; 

others – had an external motivation and sought to improve their material conditions, 

career promotion and obtaining external attributes of power. Only 5% of candidates 

were guided by altruism. 

The necessity of making a significant practical component in the professional 

psychological training of the police, as well as testing the practice of communicative 

preparation for behavior in conflict situations of professional activity is substantiated in 

the work. This program should facilitate the policemen’s acquisition knowledge about 

the conflict psychology, their prediction and practical skills of non-conflict behavior in 

stressful situations that will allow them to perform their duties professionally. The 

program has 5 modules: the conflict phenomenon, communicative conflict management 

with traffic participants, communicative conflict management in ensuring public safety 

and order in mass events; features of communication with victims of violence; 

peculiarities of communication with persons in need of police care. 
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Assimilation of the program allows the patrol policeman to predict the possible 

behavior of people when they apply preventive measures and respond to them quickly; 

to know the rules of counteracting manipulations and the principles and methods of 

psychological influence on the affected person (beliefs, dispositions, motivations, 

adaptations) in order to promote positive manifestations of behavior and ignorance of 

their offenses. 

The "Instructions on the use by patrol police units preventive measures in 

combating offenses", what covers all aspects of the preventive activities of the patrol 

police, and establishes rules for its interaction with other units and public organizations 

and institutions, has been tested and proposed for implementation. The main goals, tasks 

and means of realization of police preventive measures are determined; the subjects of 

prevention, which in cooperation with the police can carry out prevention; the order and 

division of powers between them, etc. 

Keywords: patrol policeman, patrol police, psychological support, professional 

and psychological selection, preventive measures, communicative training. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Формування нової системи 

суспільних відносин, що розпочалося після розпаду радянської тоталітарної 

держави, супроводжується глобальними демократичними перетвореннями. 

Становлення України як самостійної європейської країни актуалізувало, зокрема, 

необхідність перебудови та підвищення ефективності діяльності правоохоронних 

органів. У зв’язку із цим прийнято Закон України «Про Національну поліцію», що 

був спрямований змінити не лише структуру органів внутрішніх справ, а й 

ставлення населення до правоохоронної системи загалом. Це один з 

найпрогресивніших кроків на шляху до розбудови демократичної держави й 

становлення громадянського суспільства.  

З огляду на зазначене, постало завдання кардинально переформатувати 

роботу правоохоронців за напрацьованими зразками передового досвіду 

іноземних країн. Найкращі здобутки в цій сфері є підґрунтям для розроблення 

вітчизняних методів і критеріїв діяльності патрульної поліції. Основою будь-якої 

професійної структури є людина, наділена психологічними особливостями, тому 

процеси адаптації до складних умов праці й застосування отриманих знань і 

досвіду на практиці потребують значних зусиль, коли важливо не тільки засвоїти 

певні алгоритми професійної діяльності, а й сформувати психологічну готовність 

до неї в працівників поліції. 

Слід констатувати наявність позитивних тенденцій у динаміці 

злочинності/правопорушень. Так, зменшилася загальна кількість зареєстрованих 

злочинів (2013 р. – 563 600, 2017 р. – 523 900) і дорожньо-транспортних пригод 

(загальна кількість зареєстрованих дорожньо-транспортних пригод 2006 р. 

становила 195 640, 2010 р. – 204 042, 2018 р. – 150 120; дорожньо-транспортних 

пригод з постраждалими 2018 р. – 24 294, що на 25 197 менше, ніж 2006 р.). Такі 

статистичні дані засвідчують підвищення ефективності діяльності поліцейських 

патрульної поліції.  
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Попри це, актуальними залишаються проблеми, що позначаються на 

авторитеті поліції та зростанні рівня довіри населення. Вони безпосередньо 

пов’язані з кадровим забезпеченням: висока плинність особового складу, 

непоодинокі факти перевищення патрульними меж службових повноважень, 

учинення ними правопорушень. Це спричинено недостатністю уваги до 

професійного та професійно-психологічного становлення поліцейських, 

визначення психологічних особливостей професійної діяльності та її вимог до 

особистості; формування знань, умінь і навичок, необхідних для обраного фаху. 

Діяльність поліцейських патрульної поліції становить суспільно-

політичний, юридичний і психологічний інтерес, що й зумовлює актуальність 

обраної для дослідження теми.  

Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці таких учених, 

як: В. Г. Андросюк, В. І. Барко, В. В. Бедь, В. Д. Берназ, В. С. Венедиктов, 

В. В. Голіна, М. О. Гребенюк, О. С. Губарєва, Л. Й. Гуменюк, С. К. Делікатний, 

Т. В. Дуткевич, С. С. Занюк, Ю. Б. Ірхін, Л. І. Казміренко, В. В. Кириченко, 

В. О. Коновалова, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна, М. Н. Курко, 

М. В. Лошицький, Н. П. Матюхіна, В. С. Медведєв, А. П. Москаленко, 

О. В. Негодченко, І. М. Охріменко, О. М. Пасько, В. М. Синьов, В. М. Тертишник, 

О. С. Федченко, В. А. Чайковський, В. Д. Шадріков, Л. С. Шелег, М. Є. Шумило, 

Г. О. Юхновець, В. Ф. Яковлєв та ін.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до Стратегії сталого розвитку 

«Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р.; 

Стратегії розвитку системи МВС України на період до 2020 р., схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р.  

№ 1023-р; Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., 

схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013; 

Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ України на період 2015–2019 рр., затверджених наказом МВС України від 

16 березня 2015 р. № 275; планів науково-дослідних та дослідно-
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конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ, а також плану 

науково-дослідної роботи кафедри юридичної психології НАВС. Тему дисертації 

затверджено на засіданні Вченої ради Національної академії внутрішніх справ 

(протокол від 25 листопада 2015 р. № 22). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення психолого-

правових засад діяльності поліцейських патрульної поліції та розроблення 

пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення. 

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі завдання: 

– схарактеризувати особливості історичного розвитку й здійснити 

теоретичне обґрунтування професійної діяльності поліцейських патрульної 

поліції; 

– висвітлити організаційно-правові засади та психологічні особливості 

діяльності поліцейських патрульної поліції України в сучасних умовах; 

– з’ясувати сутність основних психолого-правових структурних 

компонентів діяльності поліцейських патрульної поліції України; 

– визначити засади професійно-психологічного добору кандидатів до 

підрозділів патрульної поліції; 

– окреслити сучасний стан і перспективи професійно-психологічної 

підготовки поліцейських патрульної поліції; 

– проаналізувати сутність професійно-психологічного супроводження 

виконання професійних обов’язків поліцейськими патрульної поліції; 

– запропонувати організаційно-правові заходи вдосконалення превентивної 

діяльності поліцейських;  

– встановити психолого-правові чинники формування професійної 

мотивації поліцейських патрульної поліції України; 

– сформулювати пропозиції щодо комунікативної підготовки поліцейських 

патрульної поліції до дій у конфліктних ситуаціях.  

Об’єкт дослідження – професійна діяльність поліцейських патрульної 

поліції. 
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Предмет дослідження – психолого-правові засади вдосконалення 

професійної діяльності поліцейських патрульної поліції. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становлять сучасні досягнення теорії пізнання. Застосовано комплекс 

взаємопов’язаних загальнонаукових і спеціально-наукових методів, зокрема: 

проблемно-хронологічний – для встановлення історичних передумов, теоретичних 

засад формування концепції діяльності патрульної поліції в Україні (підрозділ 

1.1); системно-функціональний – під час розгляду психологічних особливостей 

діяльності поліцейських патрульної поліції України в сучасних умовах, 

визначення організаційно-правових заходів удосконалення превентивної 

діяльності поліцейських (підрозділи 1.2, 3.1); психолого-правового моделювання – 

у процесі здійснення психологічної характеристики основних структурних 

компонентів діяльності поліцейських патрульної поліції України, формування 

пропозицій з удосконалення професійно-психологічного супроводження 

виконання професійних обов’язків поліцейськими (підрозділи 1.3, 2.3); 

формально-логічний – для визначення засад професійно-психологічного добору 

кандидатів до підрозділів патрульної поліції (підрозділ 2.1); аксіологічний – під 

час окреслення векторів професійно-психологічної підготовки та психологічних 

чинників формування мотивації професійної діяльності поліцейських патрульної 

поліції (підрозділи 2.2, 3.2); інноваційний – для створення й апробації програми 

комунікативної підготовки поліцейських патрульної поліції до поведінки в 

конфліктних ситуаціях професійної діяльності (підрозділ 3.3); методи 

математичної статистики – під час кількісного порівняльного оцінювання та 

якісного аналізу одержаних результатів (підрозділи 1.2, 3.1, 3.2). 

Емпіричну базу дисертаційної роботи становлять результати опитування 

312 осіб – поліцейських патрульної поліції, що відповідає вимогам математико-

статистичної достовірності на рівні р≤0,05. Було дотримано вимоги 

територіальної представленості (10 управлінь патрульної поліції Департаменту 

патрульної поліції України та м. Києва). Респондентів було вивчено в процесі 
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первинної професійної підготовки за спеціальністю «поліцейські підрозділів 

патрульної поліції Національної поліції України». 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в Україні комплексним монографічним дослідженням психолого-

правових засад професійної діяльності, у якому запропоновано напрями 

вдосконалення функціонування підрозділів патрульної поліції. До найбільш 

істотних положень роботи належать такі: 

вперше:  

– визначено психологічні особливості діяльності поліцейських патрульної 

поліції, а саме: ця професія передбачає певний відрив від культурно-соціально-

адаптивного середовища, зміну кола спілкування, інтересів і духовних цінностей; 

вона насичена конфліктними ситуаціями; встановлює високу персональну 

відповідальність за наслідки реалізації прийнятих рішень та груповий характер 

виконання службових завдань; їй притаманний дефіцит часу та інформації в 

умовах, що стрімко змінюються; порушення природного режиму дня, сну й 

відпочинку, екстремальність, небезпека для життя та здоров’я, неалгоритмічний 

характер дій і різноманітність соціальних ситуацій, у яких доводиться діяти; 

– розроблено орієнтовну модель особистості поліцейського патрульної 

поліції, представлену такими групами властивостей і якостей: мотиваційні 

(високий рівень правосвідомості, соціальна відповідальність, неупередженість, 

справедливість, домінування мотивів громадянсько-соціальної значущості 

професійної діяльності); інтелектуальні (уміння аналізувати, прогнозувати й 

оцінювати обстановку, здатність прийняти адекватне рішення в умовах дефіциту 

часу й неповноти інформації, здатність до аналізу висловлювань, причин і мотивів 

поведінки громадян); емоційні (упевненість у собі, контрольована експресивність, 

готовність до виправданого ризику, позитивне самоставлення); соціально-

психологічні (моральна нормативність, здатність до емпатії, відкритість до 

взаємодії); вольові (рішучість у нестандартних, екстремальних ситуаціях 

взаємодії, здатність брати на себе відповідальність у складних ситуаціях, 

наполегливість у подоланні труднощів); 
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– обґрунтовано необхідність упровадження поглибленої практичної 

складової професійної психологічної підготовки поліцейських патрульної поліції, 

запропоновано й апробовано програму комунікативної підготовки до поведінки в 

конфліктних ситуаціях професійної діяльності, що передбачає набуття вмінь і 

навичок прогнозувати назрівання конфлікту та застосовувати заходи з його 

мінімізації; 

– доведено, що значна кількість кандидатів, ідучи на службу в патрульну 

поліцію, керується особистими інтересами й утилітарними мотивами, а це є 

свідченням недосконалості здійснюваного професійного психологічного добору; 

удосконалено: 

– характеристику психологічних складових професійної діяльності;  

– процедуру професійного психологічного добору до патрульної поліції; 

– структуру професійної психологічної підготовки патрульних 

поліцейських; 

– завдання професійно-психологічного супроводження діяльності 

патрульних поліцейських; 

набули подальшого розвитку: 

– концептуалізація системи превентивної роботи патрульної поліції; 

– періодизація розвитку патрульної поліції в Україні; 

– визначення етапів і негативних чинників професійного становлення 

патрульних поліцейських; 

– змістове наповнення поняття «професійно значущі якості» в контексті 

діяльності патрульної поліції; 

– поняття «мобінгу» й особливості його виявів у професійній взаємодії; 

– уявлення про позитивні аспекти гендерної рівності в поліції. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані й аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки та 

пропозиції впроваджені та використовуються за такими напрямами: 

– у наукових дослідженнях, пов’язаних із науковим пошуком ефективних 

шляхів і напрямів удосконалення професійної діяльності поліцейських патрульної 
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поліції (акт впровадження в науково-дослідну діяльність Національної академії 

внутрішніх справ від 16 квітня 2018 р.); 

– для вдосконалення психологічного супроводження службової діяльності 

поліцейських патрульної поліції під час проведення роботи з особовим складом 

(акт впровадження відділу кадрового забезпечення полку патрульної поліції в м. 

Кривому Розі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області від 

6 червня 2018 р.); 

– в освітньому процесі – під час викладання у закладах вищої освіти 

МВС України навчальних дисциплін «Юридична психологія», «Професійна 

психологічна підготовка працівників Національної поліції України», «Професійна 

деформація працівників органів Національної поліції» (акт впровадження в 

освітній процес Національної академії внутрішніх справ від 1 липня 2018 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

обговорено на засіданнях кафедри юридичної психології Національної академії 

внутрішніх справ. Основні положення роботи, її висновки та рекомендації 

оприлюднено на всеукраїнських і міжнародних науково-теоретичних і науково-

практичних конференціях: «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (Київ, 

29 жовтня 2015 р.); «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» 

(Київ, 13 листопада 2015 р.); «Кримінально-правові та адміністративно-правові 

основи протидії насильству в сім’ї» (Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.); 

«Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні» 

(Дніпропетровськ, 17 березня 2016 р.); «Психологічна допомога особам, які 

беруть участь в антитерористичній операції» (Київ, 30 березня 2016 р.); 

«Європейська інтеграція України: сучасний стан та перспективи розвитку» (Київ, 

22 квітня 2016 р.); «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і 

науки» (Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.); «Психологічні конструкти позиціювання 

поліції серед населення» (Львів, 24 листопада 2016 р.); «Підготовка поліцейських 

в умовах реформування системи МВС України» (Харків, 3 лютого 2017 р.); 

«Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників 

правоохоронних органів» (Кривий Ріг, 10 лютого 2017 р.); «Правоохоронна 
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діяльність: історія, сучасний стан, перспективи розвитку» (Київ, 23 березня 2017 

р.); «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової 

держави» (Одеса, 30 березня 2017 р.); «Безпека дорожнього руху: правові та 

організаційні аспекти» (Кривий Ріг, 17 листопада 2017 р.); «Психологічні засади 

забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» (Кривий 

Ріг, 15 лютого 2018 р.); «Права людини і поліція у сучасному світі» (Київ, 12 

квітня 2018 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (224 найменувань на 24 сторінках) і 5 додатків на 53 сторінках. Повний 

обсяг дисертації становить 260 сторінок, з них обсяг основного тексту – 

183 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 

ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Система спеціальних державних органів, які виконують різнобічні функції з 

охорони публічного порядку, підтримання і забезпечення правопорядку і спокою 

громадян, виникла ще в глибокій давнині. Саме слово «поліція» бере свій початок 

від грецького politeia, що означало всю систему державного управління містом-

полісом. З часом римляни запозичили цю назву для аналогічних органів та 

структур, а надалі термін «поліція» почали використовувати майже всі 

європейські держави.  

З метою визначення засад удосконалення професійної діяльності 

поліцейських патрульної поліції, на нашу думку, потрібно прослідкувати історію 

становлення та порядок розвитку діяльності підрозділів поліції як в Україні, так і 

в зарубіжних країнах. 

 

1.1. Історичний розвиток і теоретичне обґрунтування діяльності 

підрозділів патрульної поліції  

 

Становлення державності завжди передбачало створення правоохоронних 

органів, поліції. В певних періодах історії західноєвропейської общини 

зустрічається термін «міліція». В римлян слово mille означало службу солдатів-

піхотинців (miles), назва яких пішла від слова mille (тисяча, легіон). 

З часом міліцією почали називати ополчення людей, які добровільно 

виконували військові функції ведення бойових дій (наприклад, в Росії до 1806 р. 

міліцією називали бойове ополчення, яке складалося з 600 тис. осіб). 

В XV-XVI ст. у Західній Європі (Франція та Німеччина) державну 

діяльність по забезпеченню публічного порядку, збору податків та здійснення 

судових справ називали поліцейською. Але у зв’язку з тим, що ці напрями 

діяльності набувають самостійного характеру, починаючи з XVIII ст. серед 
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основних функцій поліції вбачають боротьбу з правопорушниками та 

злочинцями.  

Завдяки адміністративній централізації XVI–XVII ст. було сформовано 

основу поліцейських систем західноєвропейських держав. У зв’язку з 

формуванням та реалізацією концепції державності, поліція отримала широке 

коло функцій. Так, в Англії забезпечення правопорядку вважалось внутрішньою 

справою сотні – низової ланки місцевого самоуправління і його правонаступниці 

– десятки. В кожній десятці (сім’ї) на чолі стояв десятник, який відповідав перед 

зборами за порядок та своєчасну оплату необхідних податків. Поліцейська 

діяльність багатьох службових осіб корони і органів місцевого самоуправління в 

Англії була пов’язана з діяльністю судових органів, юстиціарів та мирових суддів, 

на яких покладались функції «королівського сена» й охорони громадського 

порядку.  

Протягом століть в Англії діяла система страти та охорони (Венгерський 

статут, 1285 р.), яка мала підтримувати порядок в рамках місцевих общин і 

невеликих міст, що складалася з констеблів, стражі та церберів. Поступово 

основною поліцейською особою став приходящий констебль. В кінці XVIII ст. 

виникає спеціальна патрульна служба, на яку були покладені повноваження по 

виконанню розшукових заходів. 

Починаючи з 1829 р. в Лондоні запрацювала Державна поліція по охороні 

порядку в місті, яка налічувала більше тисячі поліцейських. Держава дуже 

серйозно ставилася до організації поліцейської діяльності, враховуючи їх внесок в 

боротьбу зі злочинністю. І тому, в 1878 р. при Скотленд-Ярді були створені 

відділи кримінального розслідування. А вже в 1883 р. запрацювали відділи по 

боротьбі з національно-визвольним рухом та спеціальна колоніальна поліція, а 

також Ірландська королівська поліція. Пізніше подібні організації були створені в 

Канаді, Індії та Австралії. І вже в середині XIX-XX ст. з’являється інститут 

спеціальних констеблів, як добровільна допоміжна поліцейська служба.  

В теперішній час структура англійської поліції централізована, її очолює 

Міністерство внутрішніх справ, функції та задачі якого по збереженню 
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«королівського миру» майже не змінилась з 1782 р. Патрульна поліція діє у 

відповідності з законом 1964 р. 

Головним штабом всієї поліцейської системи Англії, як і раніше, є 

Скотленд-Ярд («Новий Скотленд-Ярд»). Територіальну поліцію очолює головний 

інспектор чи субінтендант (superitendant), а в містах – начальник поліції, які 

обираються з членів муніципалітету. Спеціалізовані загони поліції обслуговують 

окремі державні органи, відомства і установи та знаходяться в їх підпорядкуванні 

(поліція національного управління атомної енергетики, Міністерства оборони, 

транспортна поліція, паркова поліція, поліція цивільної авіації, лондонського та 

інших портів) [76, с. 45].  

Сучасна поліція Франції є ефективною та стабільною правоохоронною 

організацією з глибоким традиціям, чітким керівництвом та швидким 

реагуванням на будь-які проблеми суспільства.  

Становлення поліції в період 1661–1710 р. як централізованого апарату 

відбулося при Людовику XIV (роки правління 1643–1715). Загалом же французька 

поліція, як постійно діючий орган, сформувалась на принципах бюрократичного 

централізму після буржуазної революції 1789–1799 р. Її систему складали: 

загальнодержавна (генеральна) і муніципальна (громадська) поліції. Остання 

виконувала функції охорони публічного порядку, забезпечення безпеки громадян, 

боротьби зі злочинністю, тощо [194].  

У співпраці з французькою поліцією діяла й військова жандармерія, 

діяльність якої була спрямована на придушення масових акцій, розгін 

демонстрацій невдоволених владою мітингарів тощо. Підзвітна жандармерія 

військовому міністру, але при виконанні функцій поліції – міністру внутрішніх 

справ [220].  

В свою чергу, генеральна поліція поділялась на адміністративну та судову, 

функції яких були зазначені в Кодексі «Про злочинні дії та покарання» від 1795 р. 

Адміністративна поліція покликана охороняти публічний порядок та 

попереджувати вчинення правопорушень та злочинів, а судова – розслідувати вже 

вчинені злочини та передавати злочинців до суду [168]. В департаментах 
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адміністративну поліцію очолювали префекти, а в округах та містах – супрефекти, 

які призначались за поданням міністра внутрішніх справ імператором. 

Адміністративна поліція не була підзвітна ні прокуратурі, ні суду, ні 

муніципальним органам [108; 194]. 

Державні поліцейські сили Франції теперішнього часу діють згідно закону 

«Про організацію національної поліції» від 9 липня 1966 р. Загальне керівництво 

поліцейською діяльності здійснює Міністерство внутрішніх справ, на яке 

покладено функції по охороні публічного порядку, боротьби зі злочинністю, а 

також забезпечення державної безпеки. В складі МВС діє Управління 

громадського порядку, яке поділяється на 54 роти, 78 департаментських, 283 

окружних та 213 міських комісаріатів. На них покладаються функції охорони 

публічного порядку та безпеки на місцях [218].  

Генеральний штаб загонів республіканської безпеки, створених за 

армійським зразком, у взаємодії з поліцією використовується для убезпечення 

групових та масових виступів громадян [21, с. 22–23]. 

Важливою поліцейською силою Франції залишається національна 

жандармерія, офіційно підпорядкована Міністерству оборони, а при виконанні 

поліцейських функцій – Міністерству внутрішніх справ та Міністерству 

юстиції [222; 108]. 

Що стосується Німеччини, то згідно Конституції 1871 року поліція 

перебувала у віданні суб’єктів імперії, при цьому кожен із них мав свою 

поліцейську систему [195]. Як приклад, саме Прусське королівство 

характеризувалося загальною регламентацію і тотальним контролем за 

населенням. При виконанні основних службових функцій поліція ще й займалась 

контролем за моральністю громадян, боротьбою з розпущеністю, алкоголізмом, 

цензурою (перевірка кореспонденції, листування) тощо. 

В структуру Прусської поліції входили: адміністративна поліція; судова 

поліція; поліція безпеки; поліція Берліна; поліція імператора. Адміністративна 

поліція здійснювала санітарно-медичний, будівельний, гірський контроль та була 

підзвітною відповідним відомствам. Поліція безпеки, в свою чергу, контролювала 
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паспортний режим, несла зовнішню службу та здійснювала затримання злочинців. 

Судова поліція займалась розшуком злочинців та розслідуванням справ [219]. 

Згідно Прусського земського уложення 1794 року до поліцейських сил 

Пруссії відносились також: жандармерія, озброєна варта у великих містах та 

поліцейська варта у всіх інших поселеннях. Повноваження поліцейських по 

охороні публічної безпеки і порядку, запобіганню небезпеці, яка могла 

загрожувати життю і здоров’ю громадян, а також їх майну, визначалися 

поліцейськими кодексами (Баварії від 26.12.1871 р., Вюртемберга від 

27.12.1871 р. та ін.). Крім цього, поліція округу мала право видавати, з дозволу 

відповідних урядових органів, обов’язкові постанови з питань забезпечення 

громадської безпеки та спокою [219]. 

З 20-х років XX ст. розпочалось активне укріплення поліцейського апарату 

та його централізація. В 1931 р. було прийнято закон про поліцію, в якому йшлося 

про захист поліцією суспільства і його членів від будь-якої небезпеки [195]. 

З приходом до влади фашистської диктатури положення поліції змінюється. 

Виникають недержавні організації націонал-соціалістичної німецької робочої 

партії: штурмові загони, охоронні загони та служба безпеки. З 1934 р. штурмові 

загони були офіційно включені в загальнодержавну поліцію та виконували всі 

функції поліцейських. У зв’язку з такими подіями поліцейська система 

розгалужується на поліцію безпеки і поліцію порядку. Поліція порядку 

відповідала за несення зовнішньої служби, забезпечення порядку на вулицях міст 

та транспортного порядку на дорогах.  

Після розгрому фашистських військ та відповідно до рішення Потсдамської 

конференції у ФРН і НДР були створені різні поліцейські системи. Згідно 

конституції 1949 р. кожна з республік приймала свою власну нормативну базу 

управління поліцейськими справами [61]. Після об’єднання федеральних земель 

структура поліції ФРН включала: 

– федеральне управління кримінальної міліції Міністерства внутрішніх 

справ (розшук злочинців, загальнонаціональна реєстрація злочинців, які 

займались незаконною торгівлею зброєю, наркотиками, тощо); 
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– федеральна митна служба (охорона кордонів, боротьба з контрабандою, 

тощо); 

– федеральна залізнична поліція та федеральна авіа-поліція (розслідування 

правопорушень та злочинів вчинених на залізничному транспорті та на 

повітряних суднах); 

– військова поліція бундесверу (поліція правопорядку у всіх сухопутних 

військових частинах); 

– мобільна поліція (поліція швидкої готовності та реагування) [108, с. 67]. 

З 2005 р. мобільну поліцію перейменовують в національну 

поліцію [56, с. 42–43], яку задіюють при масових суспільно-політичних 

громадських заходах, при забезпеченні на державному рівні зустрічей 

керівництва, при катастрофах, аваріях, а також у разі введення надзвичайного 

стану [177, с. 463; 108, с. 67]. 

Саме історія встановлення поліцейської системи та її децентралізації у ФРН 

використовується як еталон у різних зарубіжних країнах. Система поліції ФРН до 

цього часу залишається найефективнішою з усіх поліцейських систем світу і 

тому, ознайомившись із нею, можна деякі елементи використовувати у 

практичній діяльності патрульних поліцейських Національної поліції України.  

Що стосується становлення поліцейської системи Іспанії, то її слід 

розглядати за певними періодами. 

Перший період характеризується масовими порушеннями правопорядку та 

заворушеннями, незаконним збутом зброї у великій кількості, бродяжництвом, 

збутом наркотиків, забороненими азартними іграми тощо. У зв’язку з цим були 

створені перші повноцінні підрозділи поліції (1717 р.) та «загальнонародна 

охорона», які наглядали за дотриманням правопорядку у містах, здійснювали 

патрулювання районів міста та контролювали перебування іноземних громадян на 

його території [221]. 

Другий період вважається основним етапом нормативного закріплення 

офіційної діяльності поліції. В 1807 р. формується Головне управління поліції та 

презентується «Регламент для роти, що наділена функціями поліції». Згідно цього 
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регламенту до основних повноважень працівників поліції віднесено: 

патрулювання міст та поселень, огляд готелів, приватних будинків та інших 

місць, де можуть переховуватись злочинці та контрабандисти, переслідування 

дезертирів та нероб, затримання злочинців, тощо. 

Третій період припадає на формування цілісної системи поліції з 

департаментами та розгалуженими підрозділами за специфікою виконання своїх 

функцій. В 1808 р. створюється Головне міністерство поліції Королівства Іспанії, 

покликане реалізовувати наступні функції: безпека держави, охорона публічної 

безпеки, розслідування справ щодо антидержавних змов. Воно складалося з 10 

поліцейських комісаріатів, що забезпечували публічний порядок в громадських 

місцях, готелях, театрах та інших людних територіях [223]. Офіційним 

нормативним актом став «Довідник законів та декретів» (1810 р.) який 

закріплював статус міської поліції та Патріотичної гвардії та основні функції 

захисту власності, майна громадян та забезпечення публічного порядку [221; 224]. 

13 січня 1824 р. в Мадриді створюють Головне управління поліції до складу якої 

входить міська поліція та штурмова гвардія, що задіювалася для придушення 

масових порушень публічної безпеки. 

В 1874 р. створена Вища поліцейська дільниця [216] та відділ забезпечення 

громадського порядку, відповідальний за взаємодію служб безпеки та охорони з 

підрозділами Цивільної оборони при Міністерстві забезпечення громадського 

порядку [223]. Варто відзначити, що в період війни забезпеченням публічного 

порядку та підтримкою правопорядку на вулицях міст займалась Цивільна 

гвардія. 

Останнім етапом створення іспанської поліції стає перейменування 

Міністерства громадської безпеки на Міністерство внутрішніх справ, а згодом в 

Національну службу безпеки [27].  

В Сполучених штатах Америки відношення до поліції кардинально 

відрізняється від континентального, а тип паче від англійського. Народ, 

утримуючи на свої податки поліцейських, сприймає на вулицях міста патруль як 

гарантію безпеки і захищеності. Поліція США – це організація, яка надає послуги 
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народу. В умовах крайньої децентралізації та за відсутності прохання про 

допомогу, федеральний центр не має права керувати справами штату, справами 

округу, а кожне містечко може мати такий внутрішній порядок, який влаштовує 

населення і підтримує цей порядок такими засобами, які він вважає за необхідні.  

В країні відсутня єдина поліцейська система. Поліція США пройшла різні 

шляхи розвитку: міліція, національна армія, органи місцевої поліції, тощо. Як і в 

минулому, сучасні поліцейські сили США складаються з федеральної поліції, 

поліції штатів та місцевої поліції. Всі ці підрозділи мають різну відомчу та 

територіальну приналежність і відрізняються кількістю прав, ступенем 

кваліфікації кадрового складу, рівнем технічного оснащення та джерелами 

фінансування. Особливістю організації поліцейської діяльності в цій країні є й те, 

що практично всі поліцейські сили повністю незалежні один від одного та від 

федеральної поліції. 

Формально охороною правопорядку у федеральних масштабах займається 

Міністерство юстиції на чолі з Генеральним аторнеєм республіки. Міністерство 

забезпечує нагляд за пенітенціарною службою, прокурорською роботою та 

шерифами на місцях. Саме це Міністерство одноособово має право кримінального 

та судового переслідування за порушення федеральних законів.  

В США діє 40 федеральних поліцейських служб, що належать до різних 

міністерств і відомств. З них: федеральне бюро по боротьбі з наркозлочинністю; 

служба імміграції та натуралізації; корпус тюремної стражі; паспортне бюро; 

поліція по охороні національних парків; підрозділи по охороні тунелів; секретна 

служба міністерства фінансів; поліція захисту пошти та телеграфу; митна та 

аеродромна поліція; служба маршала (виконання судових рішень). Ще одним 

органом штату є Департамент дорожньої поліції (дорожній патруль штату), який 

займається забезпеченням безпеки дорожнього руху на магістралях.  

В країні існує Національна гвардія, покликана виконувати військові функції. 

Цей підрозділ інколи може задіювати губернатор для забезпечення порядку і 

безпеки на території штату. Більше того, Національна гвардія може бути в будь-
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який момент мобілізована президентом США для виконання своїх функцій в 

масштабах країни.  

В кожному зі штатів діє місцева поліція, представлена муніципальною 

поліцією, поліцейськими агентствами й відділками в сільській місцевості. Вона 

складає 90 % всього поліцейського складу країни та очолюється виборним 

шерифом. До обов’язків останнього відносять охорону публічного порядку, 

попередження злочинів та розшук і затримання злочинців.  

Таким чином, ми бачимо, що поліцейська система США є досить 

специфічною структурою з розгалуженими повноваженнями та функціями з 

різним підпорядкуванням та підзвітністю. 

Якщо говорити про українську поліцію, то вона бере початок з років 

існування царської Росії. 30 квітня 1649 р. царем Олексієм Михайловичем 

Романовим було видано указ «Про громадське благочиння», в якому закріплені 

основи охорони громадської безпеки.  

За часи правління Петра I (1682 – 1725р.) військові підрозділи, у зв’язку зі 

стрімким збільшенням кількості злочинів, вже не могли виконувати одночасно 

оборонні та поліцейські функції і тому виникла необхідність у створенні 

спеціалізованих поліцейських органів. Дана ситуація сприяла утворенню постійно 

діючого органу поліції та виданню «Статуту поліції», в якому йшлося про те, що 

місцевість поділяється на рівні частини та за кожною з частин закріплюються 

наглядачі, які виконують роль поліцейських. Від 25 травня 1718 р. в м. Петербурзі 

запроваджена посада генерала-поліцмейстера.  

Що стосується теперішньої території України, то в Києві поліція як 

постійно діючий орган була сформована в 1733 р. [84, с. 8]. У 1785 р. у Києві 

створено управу благочиння, а також в кожному великому місті функціонували 

поліцейські дільниці та квартали [173]. 

8 травня 1802 р. імператором Олександром I було сформоване Міністерство 

внутрішніх справ для здійснення функцій охорони порядку. З 1804 р. введена 

внутрішня стража, завданням якої в «Положенні про внутрішню стражу» стала 

охорона порядку на ярмарках та гуляннях. В «Тимчасових правилах про устрій 
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поліції» визначено найважливіші функції міської та повітової поліції. В 1838 р. 

сформована перша постова служба, яка входила до міської поліції, функції якої 

викладені в Положенні «Про столичну поліцію». 

У 1917 р. згідно постанови «Про установи міліції» від 17 квітня 1917 р. 

створена народна міліція, підзвітна органам місцевого самоврядування. 

Постановою НКВС РРФСР «Про робочу міліцію» з березня 1918 р. в Україні 

започатковано нову міліцію, основні повноваження якої зазначені в «Інструкції 

щодо організації радянської робітничо-селянської міліції» від 23 березня 1919 р. 

Міліція (поліція) стає самостійним правоохоронним органом держави з постійним 

штатом, однією з функцій якого стала охорона громадського порядку [189]. 

2 вересня 1923 р. Центральним адміністративним управлінням затверджена 

«Інструкція постовому міліціонеру», основні положення якої дотепер визначають 

діяльність патрульної поліції. В Україні підрозділи патрульної міліції (поліції) 

остаточно були сформовані до кінця 1926 р. [96]. 

25 травня 1931 р. прийняте Положення про робітничо-селянську міліцію, до 

повноважень якої входила охорона публічного порядку та безпеки. З цією метою 

вона організовує добровільні товариства сприяння міліції (поліції) та керує 

їхньою діяльністю [187; 84, с. 84–85].  

З січня 1960 р. МВС СРСР було ліквідоване, а 5 вересня 1962 р. в Україні 

створене Міністерство охорони громадського порядку УРСР [83, с. 77–78]. 

17 січня 1963 р. введено Статут патрульної і постової служби міліції УРСР, який 

чітко визначав повноваження патрульних. До них входили: забезпечення 

суспільної та публічної безпеки; охорона громадського порядку; виїзд на місце 

події; здійснення затримання злочинців та підозрілих осіб; профілактика 

правопорушень, тощо. 

У зв’язку з реформацією структури патрульної служби в 70-х роках ХХ ст. 

з’являються пересувні міліцейські (поліцейські) групи, а згодом пересувні пункти 

міліції (поліції). Разом з тим, нормативна база, що регулює діяльність патрульно-

постової служби, поповнюється інструкціями, які визначали методи діяльності; 
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правила оформлення документів; правила стягнень штрафу на місці, правила 

взаємодії з іншими підрозділами, тощо. 

Крім цього у 1988 р. у великих містах Української РСР було сформовано 

загони міліції особливого призначення, які деякою мірою перейняли 

повноваження патрульно-постової служби. Їхнім призначенням стала охорона 

публічного порядку під час проведення масових акцій, культурних зібрань, 

спортивних змагань, масових заворушень, тощо [49, с. 28]. 

У зв’язку з прийняттям Україною Акту незалежності формується нова 

нормативна база, яка визначає правовий статус міліції в цілому та окремих її 

підрозділів. В незалежній Україні функції охорони громадського порядку 

покладають на Головне управління адміністративної служби міліції, яке стало 

правонаступником Головного управління охорони громадського порядку 

Української РСР. 

В 2006 р. наказом МВС України № 214 було створено патрульну службу, 

яка мала в собі поєднувати функції охорони громадського порядку та нагляду за 

безпекою дорожнього руху [143; 146]. Тимчасове положення про стройовий 

підрозділ патрульної служби чітко визначило засади його діяльності, функції, 

повноваження, порядок взаємодії з іншими підрозділами та громадськими 

організаціями з питань охорони публічного порядку і безпеки [77, с. 44]. 

Історія сучасної української поліції розпочалась в 2014 р. Після проведення 

виборів нової влади і формування складу законодавчих та виконавчих органів 

розпочався процес реформування органів внутрішніх справ, метою якого було 

викорінення корупції та беззаконня з правоохоронної системи. Для проведення 

якісних реформ було використано успішний досвід Грузії. Восени 2014 р. 

представлена концепція реформи МВС, в якій передбачалось створення 

Національної поліції як центрального органу виконавчої влади. Її ядром повинні 

були стати службовці нового типу, які прагнули б запобігти й протидіяти проявам 

правопорушень, а не тільки реагувати на їх наслідки; нести найвищий ступіть 

професійної відповідальності за свою діяльність і діяльність усіх 

разом [105, с. 38–39].  
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Впродовж двох років йшла активна робота над законом, який би регулював 

роботу поліції. Її результатом став Закон України «Про Національну поліцію», що 

набув чинності 7 листопада 2015 р. Перші реформаційні рухи торкнулися 

Державної автомобільної інспекції. На базі ДАІ та патрульної служби була 

сформована нова структура – патрульна поліція. У підготовці нових кадрів брали 

активну участь інструктори з США. Першим містом, де почала діяти нова поліція, 

став Київ, а потім – і інші міста України. 

Створення нової служби передбачало і нові завдання, а саме: 

– забезпечення публічної безпеки і порядку;  

– охорона та захист прав і свобод людини, суспільства і держави; 

– протидія злочинності; 

– надання в межах, визначених законом, поліцейських послуг. 

Систему Національної поліції складають центральні органи управління та 

територіальні органи Національної поліції. До підрозділів Національної поліції 

входять кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досудового слідства, 

поліція охорони, спеціальна поліція та поліція особливого призначення. У системі 

Національної поліції України можуть утворюватися науково-дослідні установи. 

Реформація патрульної поліції почала давати свої результати ще в перший 

рік роботи. Відповідно до звіту патрульної поліції м. Києва від 04.07.2016 р. 

кількість дзвінків на лінію «102» у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. збільшилась на 

312 452 дзвінка (2014 р.– 409 499 дзвінків; 2015р. 721 951 дзвінок).  

По Україні станом на 2017 р. кількість зареєстрованих заяв і повідомлень 

громадян про правопорушення та події у порівнянні з 2014 р. збільшилася на 

1 779 643 реєстрації (2014р. 3 269 539, 2017р. 5049182) [190].  

Відповідно до соціологічного опитування проекту IREX – Citizen 

Engagement and Reforms Communication проведеного компанією Тейлор Нельсон 

Софрез Україна (TNS) було встановлено, що довіра опитуваного населення до 

Патрульної поліції у 2017 р. порівняно з 2016 р. зросла на 5,5 % (2016р. 47,5 %; 

2017 р. 53,0 %). Станом на 2017 р. до всієї Національної поліції України зросла 

довіра опитуваного населення на 4.6 % (2016р. 38,9 %; 2017р. 43,5 %).  
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Та все ж таки 30,8 % опитуваних вважають, що поліція не зможе вирішити 

їх проблеми і схиляються до самостійного вирішення свої питань [181]. 

Якщо говорити про ефективність діяльності патрульної поліції, то нам варто 

відзначити, що за період 01.01.2018р. 01.08.2018р. загалом було скоєно ДТП –

 89872 з яких 14453 з потерпілими (загинуло – 1688, потерпіло – 12765).  

У 2017р. загалом було скоєно 158776 пригод з яких 27 220 з потерпілими 

(загинуло – 3432, травмовано – 23788), що на 23 234 пригоди менше ніж було 

скоєно в 2014р. (2014р. 191010; загинуло – 4464, травмовано – 37221).  

У 2014 році загальна кількість порушень правил перевезення пасажирів 

складала – 77, в 2017 році – 66 і в 2018 році – 48. Також порушень правил зупинки 

і стоянки транспортних засобів у 2014 році було виявлено 60, у 2017 р. 41 і в 

2018р. 19. Ця тенденція по зменшення правопорушень тільки й підтверджує 

ефективність робити нової патрульної поліції по врегулюванню проблем на 

автошляхах.  

Підсумовуючи історичний досвід, ми бачимо, що історія створення 

інституту поліції в країнах Європи та США має як спільні риси, так і відмінності. 

Поліцейські формування виникли у країнах Європи майже одночасно. Зростання 

злочинності та нагальна потреба контролю з боку держави за внутрішніми 

взаєминами суспільства у всіх сферах, а також необхідність забезпечення 

нормальних умов існування суспільства вимагали появи нової структури, яка б 

виконувала основні об’єктивні функції держави – охорону громадського порядку, 

забезпечення громадської безпеки та боротьбу зі злочинністю. Такі потреби 

зумовили створення нового поліцейського органу, оскільки армійські підрозділи 

вже не справлялись одночасно з військовими та поліцейськими функціями. 

Внаслідок численних реорганізацій впродовж декількох століть поліцейські сили, 

які опікувалися охороною громадського порядку, посіли основне місце в 

державному устрої.  
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1.2. Організаційно-правові та психологічні особливості діяльності 

патрульної поліції України в сучасних умовах  

 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 р. № 580-VIII, Національна поліція України – центральний орган 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, 

безпеки дорожнього руху. Патрульна поліція, як підрозділ НП України, здійснює 

цілодобове патрулювання території, а також перша реагує на виклики телефону 

«102», в яких йдеться про вчинення правопорушень, та здійснює поліцейське 

піклування, якщо в тому є необхідність. Перед новоствореним підрозділом 

патрульної поліції постають завдання: 

– забезпечення публічного порядку та безпеки, охорони прав і свобод 

людини, а також інтересів суспільства і держави; 

– запобігання, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних 

правопорушень; 

– забезпечення безпеки дорожнього руху, організація контролю за 

додержанням законів, інших нормативних актів з питань безпеки дорожнього 

руху, а також удосконалення регулювання дорожнього руху з метою забезпечення 

його безпеки; 

– надання допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або внаслідок надзвичайних ситуацій її потребують [138]. 

Особовий склад патрульної поліції у м. Києві прийняв Присягу і вийшов на 

своє перше чергування 4 липня 2015 р. Згодом патрульна поліція почала діяти у 

всіх регіонах країни.  

Аналіз змістовних досліджень особливостей правоохоронної діяльності 

(В.Г. Андросюк, В.І. Барко, Д.О. Александров, Л.І. Казміренко, О.І. Кудерміна, 

В.О. Коновалова, І.М. Охріменко та ін.) та перших результатів діяльності нових 

патрульних дозволяє нам визначити наступні психологічні характеристики, типові 

для цієї професії. 
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1. Діяльність всіх органів та підрозділів Національної поліції України 

будується на принципах законності, гуманізму, поваги до прав людини і 

гласності. Поліцейський патрульної поліції, як представник центрального органу 

виконавчої влади, має право та зобов’язаний у визначених законом межах 

застосовувати владні повноваження від імені держави. При цьому об’єктивними 

властивостями правових норм є чітке однозначне формулювання їх змісту та 

неможливість варіабельності їх застосування в різних ситуаціях життєдіяльності. 

2. Порядок проходження працівниками патрульної поліції служби 

визначено у відповідних положеннях, інструкціях, рекомендаціях тощо. Тобто, 

професійна діяльність поліцейського суворо регламентується і значно 

обмежується у волевиявленні. Вона реалізується в правовому полі відносин 

державних органів влади, громадських інституції, юридичних та фізичних осіб. 

Правові норми є обов’язковими для виконання суб’єктом правоохоронної 

діяльності [70]. 

3. Наявний відрив від культурно-соціально-адаптивного середовища 

працівників. Звичне коло спілкування патрульного (рідні, друзі, знайомі) з часом 

замінюється колегами та особами, що сприяють його діяльності. Пропрацювавши 

певний відрізок часу, співробітники змінюють коло інтересів та, навіть, певні 

духовні цінності. Вони починають шукати та прилаштовуватись до людей, 

спільних «по духу», зі схожими ідеями (наприклад, покарання винних, захист 

громадян тощо.). 

4. Діяльність патрульної поліції насичена конфліктними ситуаціями. 

Патрульні виконують свої функціональні обов’язки, інколи законно обмежуючи 

права інших громадян, чим можуть провокувати виникнення конфліктів. Крім 

того, постійно відбувається протистояння діяльності патрульних представникам 

злочинного світу, що спонукає до відкритих конфліктів. 

5. Прослідковується висока відповідальність за наслідки реалізації 

прийнятих рішень. Поліцейський патрульної поліції у своїй діяльності є 

процесуально самостійним, тобто він несе персональну відповідальність за 

прийняті рішення. Крім цього, в його діяльності наявні ситуацій, що 
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характеризуються перманентним балансом власного уявлення про справедливість 

та рівноправність і соціальними, політичними, правовими реаліями, 

відповідальність за рішення життєво важливих питань, що зачіпають честь, 

достоїнство, свободу громадян [207]. 

6. Груповий характер виконання службових завдань. Патрульні працюють в 

колективі. Коли група виходить на чергування, її чисельність складає дві-три 

особи. Але трапляються випадки, коли патрульний змушений роботи певні справи 

за когось іншого, що викликає його невдоволення та може призводити до 

відкритих конфліктів. Крім цього, в разі допущення певних помилок одним 

працівником, відповідальність покладається на всю групу. 

7. В професійній діяльності мають місце дефіцит часу, інтелектуальні та 

фізичні перенавантаження, порушення природного режиму дня, сну і відпочинку, 

викликані: наявністю правової (процесуальною) регламентації термінів виконання 

службових завдань, значним відволікання фахівців на виконання непритаманних 

функцій чи на участь у загальних заходах, наявністю застарілої форми аналізу 

результатів професійної діяльності, дефіцитом інформації в швидкозмінюваних 

умовах, неможливістю повного прогнозування змін оперативної обстановки та 

стану злочинності, що призводить до нерівномірного навантаження фахівців у 

різні періоди часу. 

9. Як правило, виконанню поліцейськими службових обов’язків протидіють 

правопорушники та їхні посібники. Як зазначає Никонов В.О., психологічними 

характеристиками правопорушників є: 

а) антисуспільна спрямованість і суспільно-небезпечна поведінка; 

б) протидія або опір правомірним діям правоохоронців; 

в) досвід протиправної або злочинної діяльності; 

г) маскування справжніх цілей і мотивів протиправної діяльності; 

д) типовість і індивідуальність у поведінці; 

е) своєрідність зв’язків з навколишнім світом, в тому числі – ідентифікація 

себе з кримінальним середовищем, тощо [180].  
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10. Ефективність реалізації владних повноважень поліцейськими патрульної 

поліції залежить від їх умінь розумного, доцільного і законного застосування 

влади. У зв’язку з тим, що нові патрульні проходять службу в період адаптації до 

умов діяльності, інколи виникають проблеми із законним застосуванням влади. 

Патрульні, хоч і намагаються здобути професіональні навички для успішного 

виконання службових завдань, та помилок допускають достатньо. Це стосується і 

перевищення меж своїх повноважень, і неправомірного застосування сили та 

спеціальних засобів, тощо. 

11. В процесі профілактики і припинення правопорушень працівники 

патрульної поліції наділені специфічними засобами впливу, в тому числі 

примусом (психологічний вплив у вигляді попередження, зауваження, 

застосування спеціальних засобів, фізичної сили і вогнепальної зброї). 

12. Різноманітність соціальних ситуацій, в яких доводиться діяти 

працівникам поліції, визначає вимоги до їх психологічної готовності, вміння 

швидко розуміти сутність того, що сталося, та комунікативних якостей. 

13. Службова діяльність поліцейських патрульної поліції характеризується 

екстремальністю, яка пов’язана з постійною небезпекою для життя та здоров’я 

суб’єкта. Реалії сьогодення дозволяють відзначити, що належність особи до 

правоохоронних органів вже сама по собі може бути підставою для виникнення 

ризику для її життя, наприклад, при виконанні функціональних обов’язків з 

охорони публічної безпеки в місцях проведення масових заходів.  

Об’єктивними підставами виникнення екстремальних ситуацій в діяльності 

суб’єкта правоохоронних органів виступають: необхідність прийняття рішень, що 

можуть мати небажані особистісні наслідки, наявність вогнепальної зброї при 

несенні служби тощо. 

14. На діяльність поліцейських патрульної поліції впливають атмосфера в 

суспільстві, оцінки населенням ефективності їх діяльності, рівень довіри до всієї 

структури Національної поліції України. Тому перед всіма підрозділами поліції 

стоїть одне з найважливіших завдань – підняття іміджу структури та 

завойовування довіри громадян. 
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15. Нестандартний, творчий характер праці правоохоронця, 

неалгоритмічний характер дій, неможливість чіткого планування та 

прогнозування розвитку та результатів дій, неочевидність службових ситуацій, 

малопрогнозована зміна різновидів його діяльності. Правоохоронна діяльність 

обумовлює виникнення нервово-психічних перевантажень, що визначаються 

нерегулярною зміною умов праці, звичного режиму добової життєдіяльності, 

змушеною відмовою від відпочинку, працею в вихідні та святкові дні. 

16. Неможливість відпочити протягом зміни, нічні чергування, значні 

фізичні навантаження та ін. 

З моменту першого дня виходу на службу поліцейські залучаються до 

професійної правоохоронної діяльності – складної, полімотивованої, 

багатоознакової системи, в якій інтегруючим компонентом, суб’єктом, що 

здійснює юридичні, психологічні та інші заходи впливу на об’єкт у точній 

відповідності з законом, забезпечує успішність її функціонування, виступає 

особистість. Тому однією з умов ефективної правоохоронної діяльності виступає 

високий професіоналізм працівника – інтегральна характеристика особистості, що 

визначає міру оволодіння нею змістом, засобами та способами вирішення 

професійних завдань. Крім цього, професіоналізм характеризується гармонійним 

співвідношенням мотиваційної та емоційно-вольової сфер особистості [162]. 

Рівень професіоналізму в реалізованому процесуальному психологічному 

просторі суб’єкта праці, як зазначав Ф.Е. Іванов, представлений нормативними, 

особистісними, професійними, соціальними конструктами [53].  

Нормативний – включає в себе систему правил, що регулюють професійну 

діяльність, вимоги до її процесу та результатів; особистісний – це індивідуальні 

особливості особистості, які проявляються в професійній сфері і опосередковують 

індивідуальний стиль діяльності. Професійний просторовий конструкт визначає 

систему вимог до професійних якостей. Соціальний конструкт відображає 

систему міжособистісних відносин в професійному середовищі, динаміку 

інтересів професійної групи. 
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В сукупності цих конструктів, професіоналізм має визначати ділову 

надійність, здатність успішно й безпомилково здійснювати конкретну 

правоохоронну діяльність як у звичайних умовах, так і в екстремальних, 

нестандартних ситуаціях. На особистому рівні професіоналізм обумовлюється 

певними досягненнями в процесі службово-трудової діяльності, високим рівнем 

сформованості професійної і духовної культури у всій її досконалості . 

Період становлення співробітника патрульної поліції як професіонала 

займає тривалий час. Це зумовлено, насамперед, тим, що при виконанні 

службових обов’язків він повинен вміти визначати, з урахуванням умов і 

реальних можливостей, найбільш ефективні шляхи та способи вирішення 

складних та швидкозмінюваних завдань у межах нормативно визначених 

повноважень. Відсутність досвіду діяльності в правоохоронній сфері чи знань 

професійної етики, професійної культури спричиняє помилки, які негативно 

впливають на оцінку як його діяльності, так і діяльності поліції загалом. 

Зовнішній та внутрішній контур перебігу діяльності патрульного 

поліцейського потребує надання характеристики основних блокаторів на шляху 

продуктивного професійного становлення, які існують на теперішній час. 

Основними з них, на нашу думку, є: 

– зниження мотивації до професійної самовіддачі. Цей феномен 

трапляється, коли «романтизм» професії не виправдав себе, а реалії сьогодення 

(стрімке збільшення рівня криміногенності, високий рівень недовіри до НП 

України з боку громадян, недостатня підтримка з боку влади, високий ризик 

травматизму, постійна небезпека життю та здоров’ю) починають вносити свої 

корективи в складові мотивації патрульного; 

– значні фізичні і моральні навантаження. Вплив стрес-факторів викликає 

надмірну емоційно-психічну напруженість. Як ми раніше вже зазначали, 

ненормований робочий час, спілкування зі специфічним контингентом населення 

(хулігани, наркомани, психічно хворі, провокатори тощо), недостатнє 

матеріально-технічне забезпечення, постійний екстремальний характер діяльності 
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справляють велике навантаження на особу, що негативно впливає на процес 

професійного зростання; 

– надмірне чи невиправдане застосування стимулювання діяльності 

негативного характеру (стягнення, погрози звільнення) при зниженні значущості 

форм позитивного стимулювання. Особливих заохочень за успішність в справах 

патрульні не отримують. Стимулювання до ефективного виконання патрульними 

своїх функціональних обов’язків з боку керівництва часто виявляється тільки як 

загроза зниження заробітної плати чи звільнення. Тобто, діяльність організовують 

не в контексті формування внутрішньої мотивації, а навпаки у стимулюванні, яке 

змушує співробітника виконувати роботу, результати якої в подальшому будуть 

зрозумілі (неякісне оформлення матеріалів справ, малий відсоток розкриття 

злочинів тощо); 

– відсутність перспектив професійного зростання; 

– дефіцит, хаотичний обсяг неперевіреної інформації, що надходить, та 

наявність дезінформації; 

– необхідність опрацювання великих обсягів інформації в обмежений час;  

– активна протидія окремих осіб із застосуванням корумпованих зв’язків, 

зброї, прямого фізичного опору.  

Надаючи психологічну характеристику діяльності поліцейських патрульної 

поліції в теперішніх умовах, насамперед, зазначимо, що вона належить до 

професій «людина – людина» (за О.Є. Климовим). Сутність їх служби 

представлена багатоваріантністю професійних завдань та їх значною 

інтелектуальною й емоційною насиченістю. Як зазначав відомий процесуаліст 

І.М. Якимов: «Робота юриста є найскладнішим мистецтвом, бо вона має своїм 

об’єктом не неживий матеріал, а людину» [212]. 

Діяльність підрозділів патрульної поліції ми відносимо до таких, що 

виконується в напружених, стресогенних та, навіть, екстремальних умовах. Їй 

характерні:  

– скорочені часові рамки виконання завдань. Велика кількість 

різноманітних завдань та постійна зміна оперативної обстановки сприяє 
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концентрації уваги поліцейського на виконанні двох, а то й більше справ 

одночасно, що інколи призводить до зниження якості виконуваної ним роботи та 

значного психологічного навантаження; 

– виконання окремих доручень керівництва; 

– значна плинність кадрів через неефективний професійно-психологічний 

відбір та відсутність відповідної професійно-психологічної підготовки. 

Комплектування підрозділів патрульної поліції відбувалося за американськими 

стандартами, що не повною мірою виправдало себе в сучасних українських 

реаліях; 

–  відсутність комунікації з населенням. Патрульні часто зіштовхуються з 

недовірою населення. Стереотипи минулого, щодо працівника міліції досі 

проектуються у свідомості громадян. Це сприяє тому, що люди не завжди готові 

йти на відкритий діалог та допомагати поліції. Крім цього, патрульні майже 

кожного дня втручаються у конфліктні взаємовідносини, що не завжди викликає 

задоволення у сторін конфлікту та сприяє прямій протидії їх правоохоронній 

діяльності; 

– необхідність невідкладно та злагоджено діяти в конфліктних та 

екстремальних ситуаціях. Зіштовхуючись з правопорушником в якого негативна 

установка щодо правоохоронних органів, поліцейський може переживати 

негативні емоції, що призводить до розпалювання конфлікту. Тому, в таких 

випадках патрульний повинен залишатися стресостійким та блокуючи свій 

негативізм намагатися діяти згідно закону. В екстремальних ситуаціях, які можуть 

забрати життя та здоров’я громадян чи самого поліцейського, потрібно швидко 

приймати правильні рішення та діяти переборюючи свої страхи; 

– постійна перенапруга та перевага негативних емоцій над позитивними. 

Майже постійне емоційне перенапруження призводить до професійного 

вигорання та веде до зневіри у майбутніх перспективах та подальшого звільнення. 

Відсутність позитивних емоцій негативно впливає на відносини в колі сім’ї, 

близьких, друзів та провокує до сварок. Патрульний постійно перебуває у 

поганому настрої, будь-які спроби налагодити з ним стосунки з боку близьких 
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зазнають невдачі. Крім цього, значний опір з боку правопорушників може 

сприяти виявленню неконтрольованої агресії з боку правоохоронця, вчиненням 

ним актів жорстокості, тощо.  

Прикладом цього може бути кримінальне провадження, порушене 

прокуратурою Дніпропетровської області в 2016 р. До суду скерований 

обвинувальний акт відносно інспектора, старшого сержанта Управління 

патрульної поліції в м. Кривий Ріг за перевищення влади та службових 

повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України) [68]. Встановлено, що у вересні 2016 р. в 

час патрулювання території екіпажем поліцейських патрульної поліції за дрібне 

хуліганство був затриманий 29-річний громадянин. Даний громадянин лаявся в 

бік патрульних, обіцяв розібратися з ними згодом, виявляв свою неприязнь до всіх 

існуючих правоохоронних структур. Одягнувши на чоловіка кайданки, 

поліцейські доставили його до підрозділу поліції для встановлення його особи та 

складання протоколу про адміністративне порушення. Вже у відділенні поліції 

вказані правоохоронці, перевищуючи службові повноваження, руками та ногами 

побили затриманого, а також, застосовуючи насильство, що принижує честь та 

гідність особи, спричинили останньому легкі тілесні ушкодження. Вказані дії 

правоохоронців фіксувалися камерою відеоспостереження, що знаходиться у 

приміщенні відділення поліції. Зловмисників відсторонено від займаних посад та 

обрано до них запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання. Довідково: 

санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі 

строком від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років [89]. 

Слід зважати, що поведінка правопорушників майже нічим не 

регламентована, вона проявляється будь-як – у слововиявленнях, бійках, 

недоречних запитаннях та зауваженнях, у перешкоджанні законній діяльності 

правоохоронців та ін. Ця обставина стає ключовою у подоланні патрульним своїх 

негативних емоцій. Адже, щоб не відповісти тим самим правопорушнику і 

контролювати свою поведінку, патрульному потрібно докладати значних 
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вольових зусиль. На жаль, стримати свої негативні емоції патрульним не завжди 

вдається, що спричиняє перевищення ними своїх повноважень.  

Так, за повідомленням прес-служби прокуратури Закарпатської області, 

слідчим відділом прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до 

суду з обвинувальним актом кримінальне провадження стосовно командира роти 

Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві Департаменту 

патрульної поліції. 

Подія трапилася в кінці грудня 2015 р. Патрулюючи вулиці Ужгорода, 

екіпаж патрульних отримав виклик про нанесення тілесних ушкоджень біля 

одного із розважальних закладів на вулиці Минайській. Прибувши на місце події, 

патрульні виявили потерпілого та свідків. Проводили опитування, збирали 

інформацію. Невідомий чоловік, що підійшов до патрульних з цікавості, став 

заважати їм виконувати свою роботу, лаявся, поводився агресивно. В цей час 

патрульні отримали усне повідомлення від громадянина про крадіжку мобільного 

телефону. Патрульні запропонували йому проїхати у відділ поліції для написання 

заяви про крадіжку. Однак чоловік не виявив бажання співпрацювати, натомість 

почав нецензурно висловлюватись в бік патрульних та поводити себе 

неадекватно. Впродовж всього часу перебування на виклику ці двоє громадян з 

явними ознаками алкогольного сп’яніння активно заважали патрульним 

виконувати свої безпосередні службові обов’язки, виражалися нецензурно, 

поводили себе агресивно. Один з них чинив опір законним вимогам 

поліцейського, не пред’являв документи, не бажав заспокоїтись, а потім штовхнув 

патрульного. Інший громадянин намагався втекти. Керуючись ст. 43 Закону 

України «Про Національну поліцію», виключно для припинення правопорушення 

та безпеки під час перевезення, обох чоловіків доставили у міськвідділ у 

кайданках для встановлення особи, з’ясування обставин такої поведінки та 

складання адміністративних матеріалів про порушення громадського порядку. 

Одразу по прибуттю у відділок, відповідно до чинного законодавства, 

правопорушникам зняли кайданки, запропонували правову та медичну допомогу. 

На що ті відмовились, зазначивши, що скарг та претензій на дії працівників 
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патрульної поліції не мають. Після завершення всіх необхідних процедур зі 

складання протоколу чоловіків відпустили. На момент залишення приміщення 

Ужгородського МВ обидва молодика на вигляд були здорові та неушкоджені. 

Однак наступного ранку один із них написав заяву на дії інспектора патрульної 

поліції, звинувативши останнього в нанесенні тілесних ушкоджень, а саме 

посилався на те, що через незаконні дії патрульного та застосування сили отримав 

відкритий перелом руки За цим фактом проводилась внутрішня службова 

перевірка, згідно з результатами якої порушень в діях поліцейського встановлено 

не було. Як вже відомо, в результаті проведення розслідування прокуратурою 

справу скерували до суду. Отже, тепер суд вирішуватиме долю командира 

роти [191]. 

Діяльність патрульної поліції перебуває у взаємодії систем «людина – 

право». До чинників психологічного характеру цієї системи слід, насамперед, 

віднести: 

– правова регламентація дій. Вся діяльність патрульного поліцейського 

чітко регламентується законами та підзаконними актами. Дана регламентація має 

стримуючий характер, що забороняє правоохоронцю використовувати свій статус 

з корисливих мотивів.  

При цьому слід зазначити, що всі ці норми є обов’язковими для виконання 

суб’єктом поліцейської діяльності, але ця обов’язковість досить «двояка». З 

одного боку, нормативність є стримуючим чинником, який не дозволяє 

службовцю виходити за «рамки» дозволеного та не прикриватися своїм статусом 

представника виконавчої влади (перевищення влади, корисливі мотиви тощо). А з 

іншого, для патрульного ця нормативність може стати певним психологічним 

бар’єром при виконанні тих чи інших завдань (психологічні ризики); 

– наявність владних повноважень. Поліцейський, який наділений статусом 

представника виконавчої влади перебуває в психологічному стані підвищеної 

відповідальності, що інколи може призвести до перевищення своїх повноважень 

та зловживання своєю владою.  
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Як приклад наведемо інцидент, який стався в м. Івано-Франківськ у 2015 р. 

Поліцейські патрульної поліції зупинили авто в якому не підсвічувалися державні 

номерні знаки. На основі цього правоохоронці розпочали перевірку 

транспортного засобу. Власником автомобіля виявився фотограф Назарій 

Коритан, який на вимогу правоохоронців показав їм вміст багажника, «бардачка» 

та салону свого авто. 

Після огляду правоохоронці повернули водієві поліс страхування, 

повідомили, що справа розглядатиметься «на місці» та винесли постанову про 

правопорушення. Відповідно до ст. 268 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення зачитали водієві його права: «Суть порушення, я думаю, ви 

зрозуміли. Порушення правил дорожнього руху, а саме недостатня освітленість 

державного номерного знаку. Це було причиною вашої зупинки. Потім в ході ми 

здійснили поверхневу перевірку вашого транспортного засобу. Зараз розглядаємо 

справу про адміністративне правопорушення. Буде винесена постанова. Штраф – 

170 гривень», – повідомив інспектор. 

Крім того, він зазначив, що згідно ст. 268 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення водій має право ознайомитися з матеріалами 

справи після того, як вони будуть винесені. А також, що водій має право додавати 

докази, клопотання, пояснення та має право на юридичну допомогу. Штраф 

оплачується протягом 15 днів [197]. 

З огляду на зазначене, потрібно сказати, що всі дії цих патрульних можна 

розглядати як приниження людської гідності і перевищення службових 

повноважень. Лише після всіх дій, які патрульні вчинили незаконно, вони 

роз’яснили особі її права та обов’язки, але не всі, хоча мали довести їх ще з 

самого початку. При цьому водій не зобов’язаний був показувати у багажному 

відділенні речі, які там зберігаються. Якщо є необхідність в огляді, патрульні 

повинні пояснити його причину та скласти протокол огляду або обшуку з 

обов’язковим залученням понятих. Крім цього, патрульні вживали неюридичні 

поняття («розгляд справи на місці»).  
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Сукупність різнопланових задач, які виходять за межі повноважень 

патрульних. Виконання одночасно відмінних завдань може сприяти виникненню 

дезорганізації свідомості (фрустрації); 

– необхідність володіння навичками професійного спілкування та вміння 

спрогнозувати можливі варіанти поведінки співбесідника і вибрати відповідну 

тактику подальшої взаємодії з ним. Це може бути і соціальна перцепція, і 

«дистанціювання від ситуації», і виявлення емпатії, тощо; 

– неповний характер діяльності, який завершується на перехідному етапі 

(виклик патрульними слідчо-оперативної групи для подальших дій чи 

доставлення патрульними до відділу поліції правопорушника). Така ситуація не 

завжди викликає задоволення у поліцейських, що пізніше може викликати зневіру 

у правильності виконуваних службових завдань і бажання звільнитися.  

Всі вище зазначені нами характерні риси діяльності поліцейських 

патрульної поліції спричинені чинниками, які прямо впливають на їх 

психологічний стан. Дані чинники можуть діяти як короткостроково, так і на 

постійній основі.  

Через постійне зростання криміногенності, відсутність впевненості в 

результативності своїх дій, нестабільність оперативної обстановки патрульні 

перебувають в напрузі, яка не дозволяє їм переключатися на інші справи та не дає 

повністю розрядитися та відпочити. Такі чинники є постійними.  

Періодичні чинники, які представлені і негативним кліматом в колективі, і 

недостатнім матеріальним забезпеченням, і надмірним навантаженням сприяють 

надмірній перевтомі та зміні основних мотивів до праці.  

Чинники, що діють короткочасно викликають різкий бурхливий стан 

напруженості (тривогу, неспокій), який за короткий час зникає після їх дії на 

людину. Прикладом може виступати суперечка з громадянином, непорозуміння з 

колегою тощо.  

Напруженість організму зі збільшенням періоду виконання службових 

завдань повинна зменшуватися. Адже в період адаптації психологічна напруга 

перебуває на досить високому рівні через зміну уявлень про специфіку роботи та 



 49 

недостатність знань, умінь, навичок. Але з отриманням певного досвіду та 

набуття професіоналізму у патрульного формується певна система реакцій на 

подразники і психологічна напруга не досягає максимуму.  

Варто відзначити, що одній й ті ж чинники впливають на різних за 

індивідуально-психологічними особливостями людей по своєму. 

 

1.3. Психолого-правова характеристика основних структурних 

компонентів діяльності патрульної поліції України 

 

Слід зазначити, що кожен різновид правоохоронної діяльності містить у 

собі пізнавальний, конструктивний, організаційний, комунікативний, 

профілактичний та засвідчувальний компоненти. Водночас, їх якісне та кількісне 

співвідношення відрізняється. 

З огляду на визначену А.В. Дуловим систему юридичної діяльності, 

вітчизняними науковцями (Александров Д.О., Барко В.І., Берназ В.Д., Казміренко 

Л.І, Кудерміна О.І, Охріменко І.М.) запропоновано узагальнену та доповнену 

систему складових компонентів правоохоронної діяльності. Складається вона з 

загальних та похідних компонентів. До загальних компонентів відносять: 

комунікативний, пізнавальний, організаційний та конструктивний, до похідних – 

профілактичний та засвідчувальний [212]. 

Так, одним із основних завдань у діяльності поліцейських патрульної 

поліції є пошук та виявлення конкретних негативних проявів, що загрожують 

нормальній життєдіяльності населення та роботі установ. Як зазначає Коновалова 

В.О., пізнання в цих випадках представлене пошуком інформації про протиправні 

вчинки або підготовку до їх вчинення, які на підставі обґрунтованої 

об’єктивності, маючи доказове значення, можуть бути припинені чи недопущені. 

Це завдання характеризується необхідністю розвитку у патрульного 

психологічних пізнавальних процесів і розумових здібностей як конкретизованих 

індивідуально-психологічних рис людини [57]. 
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Комунікативна діяльність патрульного потребує ефективного налагодження 

взаємодії із оточуючими. Контактну взаємодію можна умовно поділити на 

службове спілкування з громадянами та на спілкування в колективі (професійне 

спілкування з колегами та по службовій підлеглості). Міжособистісна комунікація 

патрульного передбачає також опитування очевидців, свідків, потерпілих, 

підозрюваних. Інколи доводиться встановлювати контакти з експертами в певних 

галузях та працювати з конфіденційними та іншими інформаційними джерелами.  

Комунікаційна робота в середньому займає приблизно 40 % робочого часу 

патрульного. Поліцейське спілкування визначається сукупністю суб’єктів та 

об’єктів, поставлених цілей та методів взаємодії. Можна зазначити, що в процесі 

виконання службових обов’язків, патрульний набуває та шліфує навички 

професійного спілкування та розвиває професійну комунікативність. 

Звернувшись до класифікації функцій спілкування, виділяємо когнітивну 

(отримання службово-необхідної інформації); перцептивну (сприймання об’єкта, 

який передає певну інформацію); інтерактивну (вплив як правоохоронця на 

об’єкт, так і об’єкта на правоохоронця). Слід зазначити, що пізнавальна та 

комунікативна функції нерозривні. Адже патрульний, встановлюючи контакт з 

будь-ким, розраховує на отримання значущої інформації та досягнення 

професійної мети. 

Поліцейський патрульної поліції в силу своєї професії майже кожного дня 

контактує з людьми. Це, в свою чергу, сприяє здобуттю навичок встановлення 

психологічної контактної взаємодії. Патрульний з часом адаптації здобуває 

навички професійного спілкування, долаючи свою сором’язливість; 

позбавляючись надмірної пихатості, байдужості та зарозумілості. Оскільки 

діяльність патрульного поліцейського належить до системи «людина – людина», 

вона вимагає не тільки професійного виконання поставлених завдань, а й певних 

додаткових зусиль по встановленню психологічних контактів та довірчих 

відносин з населенням. 

Що стосується організаційної діяльності, то вона є однією з основних, які 

сприяють всім іншим. Саме організаційна діяльність спрямована на налаштування 



 51 

сприятливих умов для ефективного виконання службових обов’язків як самим 

патрульним, так і оточуючими (колеги, начальницький склад, громадяни тощо). 

Як зазначають Мангутов І.С. та Уманський Л.І., функціональне призначення 

організаційної діяльності полягає в: 

1) самоорганізації власної діяльності; 

2) організації всього процесу виконання професійно-службових завдань; 

3) організації спільної та ефективної взаємодії з іншими учасниками 

професійної діяльності [74, с. 66]. 

Організація комунікативної діяльності спрямована на забезпечення 

оптимальних умов контактної взаємодії, організація пізнавальної діяльності – на 

створення оптимальних умов для збору всієї професійно важливої інформації; 

організація конструктивної діяльності – на створення обґрунтованих версій та 

гіпотез, а також реалістичних планів; організація профілактичної діяльності – на 

створення необхідних умов, які б сприяли зниженню криміногенності; організація 

засвідчувальної діяльності – на створення умов дотримання процесуальних норм 

оформлення та документування результатів діяльності та контроль за 

відповідністю її нормативно-регламентованим вимогам [6]. 

В загальному значенні, конструктивну діяльність розглядають як діяльність 

з прогнозування, моделювання та планування подальших дій. В свою чергу, 

прогнозування полягає у передбаченні варіантів розвитку подій (поліцейський 

повинен передбачити наслідки неправомірного застосування превентивних 

заходів). Моделювання становить собою вибудовування певної ситуації та підбір 

найбільш ефективних методів та заходів її вирішення (перед перевіркою 

документів у підозрілих осіб патрульний повинен знати, з якої сторони підійти, 

яким чином попрохати документи, впевнитись, що дані особи не несуть загрози 

його життю та здоров’ю та ін.). Під час планування патрульний складає план дій 

для кооперації всіх сил і заходів, та в ході операції чи здійснення певних 

процесуальних дій чітко його виконує (наприклад, планування взаємодії; 

планування застосування послідовності превентивних заходів; планування 

відпрацювання певних версій, тощо). Тому, ми притримуємось думки Васильєва 
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В.Л., який аналізуючи цей компонент діяльності, наголошує на її 

реконструктивно-пошуковій стороні, що реалізує прагнення до розкриття 

правопорушення і полягає в збиранні вихідної інформації для вирішення 

професійних завдань [28]. Враховуючи компоненти цього напрямку діяльності, у 

процесі виконання службових обов’язків у патрульного як особистості зростає 

здатність до абстрагування, узагальнення отриманої інформації та, крім цього, 

комбінаторного мислення (вміння логічно вираховувати). 

Діяльність патрульних поліцейських безумовно спрямована на здійснення 

превентивної профілактичної діяльності. Саме цей компонент системи юридичної 

діяльності направлений на виявлення криміногенних умов вчинення 

протиправних дій та їх нейтралізацію. Спираючись на думки російських вчених, 

профілактика спрямована на безпосереднє попередження злочинів (усунення 

причин та умов вчинення того чи іншого протиправного діяння) та прямий вплив 

на правосвідомості населення через представлення можливостей патрульної 

поліції в сфері правозастосування [95].  

На даний час в системі органів НП України профілактична діяльність 

розглядається у двох системах: 

– кримінологічна або віктимологічна профілактика; 

– загальна та індивідуальна профілактика  

Засвідчувальна діяльність, як наголошує Шумило М.Є., полягає у 

закріпленні та реалізації усієї інформації, яка надійшла в ході виконання 

службової діяльності, для подальшої її реалізації [209, с. 191]. Засвідчувальна 

діяльність супроводжує процес прийняття та реалізації рішень, пов’язаних із 

правовими повноваженнями суб’єктів юридичної діяльності. Письмове 

засвідчення покликане гранично обмежувати можливість прийняття помилкового 

рішення під впливом негативного емоційного стану чи будь-якої іншої причини, а 

також полегшує наступний процес перевірки правильності збору й оцінки 

фактів [212]. Саме засвідчувальна діяльність забезпечує закріплення і збереження 

інформації, яка була отримана, для подальшого сприйняття під час провадження 

та виступає гарантією дотримання прав і свобод громадян [188; 92]. Крім цього, 
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вона відповідає за законне провадження діяльності. Можемо констатувати, що 

діяльність по ознайомленню з різними матеріалами справ, оформленню поточних 

документів займає орієнтовно 25 % робочого часу поліцейського [153]. 

Всі вище наведені компоненти характеризують зовнішній та внутрішній 

контур перебігу діяльності патрульного поліцейського. Та нам слід навести 

основні блокатори на шляху продуктивному професіональному становленню, які 

існують на теперішній час. З них: 

 зниження мотивації до професійної самовіддачі. Цей феномен 

трапляється, коли «романтизм» професії не виправдав себе, та реалії сьогодення 

(стрімке збільшення рівня криміногенності, високий рівень недовіри до НП 

України з боку громадян, не достатня підтримка з боку влади, високий ризик 

травматизму, постійна небезпека життю та здоров’ю) починають вносити свої 

корективи в складові мотивації нового патрульного; 

 значні фізичні і моральні навантаження. Вплив стрес-факторів викликають 

надмірну емоційно-психічну напруженість Як ми раніше згадували, 

ненормований робочий час, спілкування зі специфічним контингентом населення 

(хулігани, наркомани, психічно хворі, провокатори тощо) недостатнє матеріально-

технічне забезпечення, постійний екстремальний характер діяльності справляють 

велике навантаження на особу, що негативно впливає на процес професійного 

зростання; 

 наявність форм стимулювання негативного характеру (стягнення, загрози 

втратити роботу) при зниженні значущості форм позитивного стимулювання. 

Особливих заохочень за успішність в справах патрульних не надходить. 

Стимулювання до ефективного виконання патрульними своїх функціональних 

обов’язків з боку керівництва виявляється тільки під загрозою зниження 

заробітної плати чи звільнення. Тобто, робота складається по принципу не 

вироблення у співробітника внутрішнього бажання працювати, а навпаки у 

стимулюванні, яке змушує співробітника виконувати роботу при відсутності 

бажання, результати якої в подальшому будуть зрозумілі (неякісне оформлення 

матеріалів справ, малий відсоток розкриття злочинів тощо); 
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 відсутність перспектив власного професійного зростання;  

 переробка великих обсягів інформації в обмежений час тощо;  

 активна протидія окремих осіб із застосуванням корумпованих зв’язків, 

зброї, прямого фізичного опору правоохоронній діяльності; 

 дефіцит, хаотичний обсяг неперевіреної інформації, що надходить та 

наявність дезінформації. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Система спеціальних державних органів, які виконують різнобічні 

функції з охорони публічного порядку, підтримання і забезпечення правопорядку 

і спокою громадян, виникла в завершеному вигляді ще в Стародавній Греції і 

одержала назву «поліція» (politeia). Її структура та принципи діяльності в Новому 

часі були запозичені всіма європейськими державами. В різні періоди історії та в 

різних державах ці функції здійснювалися також «міліцією» (від римськ. mille – 

служба) – озброєними загонами, що формувалися на засадах добровільності. З 

XVIII ст. найбільш поширеною функцією поліції в Європі стає адміністративна 

діяльність, спрямована на протидію правопорушенням. 

2. Українська поліція бере початок від «Указу про громадське благочиння» 

(1649 р.). Спеціалізовані поліцейські органи були представлені поліцейськими 

дільницями та кварталами і повинні були здійснювати функції охорони порядку. 

В 1918 р. створена народна міліція, підзвітна органам місцевого самоврядування. 

Міліція (поліція) – самостійний правоохоронний орган держави з постійним 

штатом, однією з функцій якого стала охорона громадського порядку. 

В УРСР підрозділи патрульної поліції остаточно сформовані до кінця 

1926 р., хоча вже в 1923 р. була затверджена «Інструкція постовому міліціонеру», 

основні положення якої дотепер визначають діяльність патрульної поліції. В 

1963 р. введено в дію Статут патрульної і постової служби міліції УРСР, що чітко 

визначав повноваження патрульних, до яких входили: забезпечення суспільної та 

публічної безпеки; охорона громадського порядку; виїзд на місце події; 
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здійснення затримання злочинців та підозрілих осіб; профілактика 

правопорушень, тощо. 

У зв’язку з прийняттям Україною Акту незалежності формується нова 

нормативна база. В 2006 р. наказом МВС України № 214 було створено патрульну 

службу, яка мала в собі поєднувати охорону громадського порядку та нагляд за 

безпекою дорожнього руху.  

3. Історія сучасної української поліції розпочалась восени 2014 р., коли була 

представлена концепція реформи МВС. Першим її кроком стало формування, на 

базі ДАІ та патрульної служби міліції, нової структури – патрульної поліції. Її 

завданнями визначено: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорона та 

захист прав і свобод людини, суспільства і держави; протидія злочинності; 

надання в межах, визначених законом, поліцейських послуг. 

4. Основними блокаторами на шляху продуктивного професійного 

становлення визначено: зниження мотивації до професійної самовіддачі після 

ознайомлення з реаліями практичної діяльності; значні фізичні і моральні 

навантаження; надмірне чи невиправдане застосування керівниками 

стимулювання діяльності негативного характеру при зниженні значущості форм 

позитивного стимулювання; відсутність перспектив професійного зростання; 

активна протидія окремих осіб із застосуванням корумпованих зв’язків, зброї, 

прямого фізичного опору.  

5. Пізнавальна діяльність патрульного поліцейського представлена пошуком 

інформації про протиправні вчинки або підготовку до їх вчинення, які на підставі 

обґрунтованої об’єктивності, можуть бути припинені чи недопущені. 

Комунікативна діяльність визначається сукупністю суб’єктів та об’єктів, 

поставлених цілей та методів взаємодії. Вона містить у собі когнітивну 

(отримання службово-необхідної інформації); перцептивну (сприймання об’єкта, 

який передає певну інформацію); інтерактивну (вплив як правоохоронця на 

об’єкт, так і об’єкта на правоохоронця) складові. Організаційна діяльність 

спрямована на налаштування сприятливих умов для ефективного виконання 

службових обов’язків, а її функціональне призначення полягає в: 
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1) самоорганізації власної діяльності; 2) організації всього процесу виконання 

професійно-службових завдань; 3) організації взаємодії з іншими учасниками 

професійної діяльності. Конструктивна діяльність поділяється на прогнозування 

(передбачення варіантів розвитку подій), моделювання (підбір найбільш 

ефективних методів та заходів вирішення проблемної ситуації) та планування 

(визначення послідовності застосування методів і засобів) дій. Засвідчувальна 

діяльність покликана гранично обмежувати можливість прийняття помилкового 

рішення під впливом негативного емоційного стану чи будь-якої іншої причини, 

вона полегшує наступний процес перевірки правильності збору й оцінки фактів та 

відповідає за законне провадження діяльності.  
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РОЗДІЛ 2 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

В 2015 р. Міністерство внутрішніх справ розпочало створення нової 

патрульної поліції, яка повинна була взяти на себе частину функцій Державної 

автомобільної інспекції та патрульно-постової служби. З 19 січня 2015 р. 

Міністром внутрішніх справ оголошено початок конкурсного відбору 

претендентів на службу в лави патрульної поліції  

Основними вимогами до кандидата були: повна загальна середня або вища 

освіта; вільне володіння українською мовою; прагнення до якісних змін; вік від 21 

до 35 років; наявність посвідчення водія категорії В; відсутність судимості; 

фізичне здоров’я та моральна стійкість. 

На початок старту компанії набору в новостворений підрозділ патрульної 

поліції кількість охочих була несподівано великою – понад 33 тис., з них на 

тестування запросили близько 20-ти тис. Кожен з цих бажаючих повинен був 

пройти, згідно Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції 

та/або зайняття вакантної посади, професійний відбір, який складався з: 

1) тестування за наступними позиціями: 

– знання законодавчої бази (професійний тест); 

– загальні здібності і навички (тест загальних навичок); 

– особистісні характеристики (психологічний тест); 

2) перевірки рівня фізичної підготовки; 

3) співбесіди [139]. 

 

2.1. Засади професійно-психологічного відбору кандидатів до 

патрульної поліції 

 

Як відомо, професійно-психологічний відбір направлений на розподіл 

кандидатів за спеціальностями та заповнення практичних правоохоронних органів 
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кадрами з належними професійними якостями які відповідають вимогам 

професійної діяльності.  

Як зазначає В.О. Бодров, професійно-психологічним відбором є процес 

з’ясування ступеня придатності людини для певного виду діяльності на підставі 

співставлення її індивідуальних особливостей з вимогами професій, а також 

можливість вирішення завдань розподілу спеціалістів, комплектування 

навчальних та професійних груп, добір спеціаліста для групи, що вже 

функціонує [25]. 

На думку Виноградського М.Д., Беляєва С.В. та Виноградської А.М., 

відбором є конкурсна процедура, спрямована на всебічне та об’єктивне вивчення 

індивідуальних якостей кожного претендента на посаду і відбір кращих із 

них [192; 193].  

А.Г. Маклаков професійний психологічний відбір також розглядає як 

комплекс заходів, спрямованих на забезпечення якісного відбору персоналу 

організації на основі оцінки відповідності рівня розвитку необхідних 

психофізіологічних (індивідних) якостей і властивостей особистості вимогам 

професійної діяльності [159]. 

Професійний психологічний відбір до підрозділів поліції України є 

наступною, після професійної орієнтації, ланкою професійного добору, який 

визначається як комплексна, науково обґрунтована система форм, методів і 

засобів впливу на кандидата до служби з метою формування та оптимізації 

професійного самовизначення. Профорієнтація базується на врахуванні 

професійно важливих особистісних характеристик людини, потреб кадрового 

забезпечення органів і підрозділів Національної поліції і спрямована на 

досягнення збалансованості між професійними інтересами й можливостями особи 

та потребами системи Національної поліції України у фахівцях за основними 

видами діяльності [50]. 

Тому, враховуючи думку Ірхіної С.М., під професійним психологічним 

відбором до патрульної поліції ми розуміємо застосування сукупності заходів 

психофізичної та індивідуально-психологічної діагностики, направлене на 
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оцінювання психофізіологічних та психологічних властивостей особистості 

(особливості мотиваційної сфери, характеру, інтелектуальної та сенсорної 

організації, психомоторики, темпераменту) як відповідних або, навпаки, 

невідповідних вимогам поліцейської діяльності [50, с. 77]. 

Нормативно-правова база здійснення професійного психологічного відбору 

кандидатів для служби в НП України представлена: Законом України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII, Наказом МВС України «Про 

затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних 

закладів Міністерства внутрішніх справ України» від 15.01.2015 р. № 29, Наказом 

МВС України «Про типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції 

та/або зайняття вакантної посади» від 25.12.2015 р. № 1631, Наказом МВС 

України «Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів 

на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, 

наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції» від 

17.12.2015 р. № 1583, Наказом НП України «Про затвердження переліку 

психологічних методик» від 02.12.2016 р. № 1257 та ін. 

Сама процедура ППВ передбачає аналіз морально-психологічних, 

психофізіологічних та індивідуально-психологічних особливостей (якостей) 

кандидата. В Україні при прийомі на службу до лав Національної поліції кожен 

кандидат проходить декілька етапів відбору: 

1) попереднє вивчення (попереднє профорієнтаційне консультування). Під 

час цього етапу з кандидатом проводять співбесіду, призначенням якої є 

орієнтовне визначення рівня його знань, умінь і навичок, необхідних для 

подальшого освоєння азів обраної спеціальності. Даний етап дозволяє 

забезпечити необхідний початковий рівень підготовки фахівців; 

2) психологічний відбір, який складається з соціально-психологічного 

вивчення та проведення психодіагностики.  

Соціально-психологічний відбір призначений для виявлення у кандидатів 

тих соціально обумовлених психологічних властивостей, в тому числі морально-

етичних і моральних якостей, які необхідні для успішної роботи в колективі; 
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відображають готовність і прагнення виконати поставлені завдання в будь-яких 

умовах. 

Соціально-психологічний відбір передбачає визначення 

– мотивів вступу на службу; 

– складових професійної спрямованості; 

– рівня розвиненості моральних якостей; 

– умов виховання і розвитку, що визначають трудову активність; 

– рівня загальної обізнаності та ерудованості; 

– розвиненості комунікативних здібностей і навичок; 

– особливостей спілкування і поведінки [50, с. 78]. 

Психофізіологічний відбір призначений для виявлення у кандидатів 

професійно важливих психофізіологічних якостей і здібностей, які сприяють 

отриманню тих професійних знань і навичок що в подальшому сприятимуть 

успішності виконання службових завдань. Відбір складається з: 

– етапу спеціальної перевірку, під час якої вивчається коло інтересів 

кандидата, його попередня трудова діяльність, відгуки та рекомендації щодо 

нього;  

– етапу проходження військово-лікарської комісії, під час якого 

перевіряють фізичне і психічне здоров’я кандидата. Саме на цьому етапі 

перевіряють чи зможе особа зі своїми показниками здоров’я працювати в 

правоохоронних органах. 

Зважаючи на важливість цього напряму психологічного забезпечення 

службової діяльності патрульної поліції, зупинимося на його процедурі більш 

детально. Насамперед, професійно-психологічний відбір дозволяє визначити 

інтелектуально-мотиваційну і психологічну готовність кандидата до служби. 

Внаслідок відбору можна прогнозувати, чи освоїть людина ті професійні навички 

й уміння, які необхідні для оволодіння професією поліцейського; чи зможе в 

подальшому дана особа виконувати певну роботу; в якій службі даний кандидат 

буде найефективніший. Порівнюючи психологічний профіль конкретної людини з 

психограмою спеціальності, фахівець оцінює її професійно-психологічні 
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здібності. Крім цього, психологічний відбір потрібен для того, щоб виявляти осіб, 

які за своїми психічними і особистісним особливостям вразливі щодо професійної 

дезадаптації; для оцінки ступеня придатності кандидатів з резерву на керівні 

посади; для вибору методів психологічної корекції небажаних психічних станів, 

тощо. 

Психологічний відбір до органів Національної поліції проводиться 

Центрами практичної психології при МВС України, Центрами практичної 

психології при Головних управліннях Національної поліції України, практичними 

психологами, психологами підрозділів психологічного забезпечення навчальних 

закладів МВС України, психологами кадрових апаратів органів поліції, які мають 

освітньо-кваліфікаційний рівень відповідно до Національного класифікатора 

професій ДК 003:2010, затвердженого наказом МЕРТУ від 10 серпня 2016 р. 

№ 1328. 

Психологічне вивчення особистості проводиться під час: 

 добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських; 

 атестування поліцейських; 

 добору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із 

специфічними умовами навчання. 

Слід зазначити, що від моменту створення в 1994 р. служби психологічного 

забезпечення оперативно-службової діяльності МВС України практичними 

психологами була напрацьована чітка система ППВ, яка дозволяє своєчасно 

«викривати» осіб, із нервово-психічною нестійкістю, а також тих, які мають 

асоціальні установки чи кримінальну мотивацію; у яких простежується надмірна 

агресивність, зухвалість, пихатість та інші протипоказання до діяльності в 

системах «людина – людина» та «людина – право». 

Цьому сприяє психодіагностичне обстеження. При обстеженні оцінюються 

особистісні якості кандидата та їх відповідність професії. Методик 

психодіагностичних обстежень досить багато, та найефективнішими, на протязі 

тривалого часу, вважались: методика КОТ (короткий відбірний тест), тест Р. 

Кеттелла 16-PF (187), тест для визначення спрямованості особистості Смекала-
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Кучери. Якщо результати методики Р. Кеттела виявились недостовірними, 

додатково могли бути застосовані опитувальники Л.Т. Ямпольського і 

багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність». 

Звісно, час йде і методики удосконалюються та стають більш ефективними. 

Тому наказом Національної поліції України від 02.12.2016 р. № 1257 затверджено 

«Перелік психодіагностичних методик, що використовуються в органах та 

підрозділах Національної поліції України», що дозволяють вивчати якості та 

стани особистості, рівень її інтелекту, особливості мислення, пам’яті, уваги, 

способу прийняття самостійних рішень, наявність лідерських якостей, схильність 

до управлінської діяльності, а також прогнозувати успішність поліцейського в 

різних умовах службової діяльності. 

Щоб полегшити практичному психологові вибір методики, яка максимально 

відповідає актуальному завданню, в даному положенні наведено їх класифікацію:  

1. Тести загальних навичок та інтелектуальних здібностей: 

1.1. тест Р. Амтхауера (визначення професійних здібностей); 

1.2. тест діагностики структури інтелекту Д. Векслера (визначення 

загального обсягу та рівня обізнаності простих знань); 

1.3. тест «Встановлення закономірностей» (оцінка якостей мислення); 

1.4. тест інтелектуального потенціалу (оцінка невербального інтелекту 

(логічні здібності, абстрагування); 

1.5. короткий орієнтовний тест (оцінка здатності до узагальнення та аналізу 

інформації); 

1.6. вербальний тест Г. Айзенка (володіння нестандартним мисленням); 

1.7. прогресивні матриці Дж. Равена (вимір рівня інтелектуального 

розвитку); 

1.8. методика «Виявлення загальних понять» (здатність диференціювати 

суттєві ознаки від несуттєвих); 

1.9. методика «Логіко-кількісні відношення» (оцінка логічного мислення); 

1.10. методика «Логіка зв’язків» (критичне порівняння типів зв’язків між 

собою;  
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1.11. методика «Закономірності числового ряду» (логічний аспект процесів 

мислення); 

1.12. методика «Виключення зайвого» (особливості синтетичної діяльності 

мозку); 

1.13. методика «Інтелектуальна лабільність» (дослідження здібності 

переключення уваги); 

1.14. методика «Тлумачення прислів’я» (дослідження здатності оперувати 

переносним змістом тексту); 

1.15. методика «Прості аналогії» (виявляє характер логічних зв’язків); 

1.16. методика «Складні аналогії» (оцінка доступності розуміння логічних 

відносин); 

1.17. методика «Порівняння понять», культурно-вільний тест (Р. Кетелла), 

словесні тріади, піктограми, методика інтелектуальної лабільності, теппінг-тест. 

2. Комплексні особистісні опитувальники: 

2.1. стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості 

(адаптація Л. Собчик); 

2.2. 16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттела; 

2.3. опитувальник К. Леонгарда – Г. Шмішека; 

2.4. опитувальник М.В. Русалова; 

2.5. опитувальник «Адаптивність» (А.Г. Маклаков та С.В. Чермянін); 

2.6. опитувальник ЕPI; 

2.7. індивідуально-типологічний опитувальник. 

3. Тести окремих особистісних рис та психічних процесів: 

3.1. тест «Рівень суб’єктивного контролю»; 

3.2. особистісний опитувальник Г. Айзенка; 

3.3. патопсихологічний діагностичний опитувальник О.Є. Лічка; 

3.4. опитувальник для виявлення невротичних станів (А. Кокошкарова); 

3.5. методика «Прогноз»; 

3.6. методика «Таблиці Шульте»; 

3.7. психогеометричний тест (по С. Деллінгеру); 
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3.8. методика «Я в екстремальній ситуації». 

4. Тести для визначення мотиваційно-ціннісної сфери: 

4.1. методика «Незакінчені речення»; 

4.2. тест В. Смекала – М. Кучера; 

4.3. тест «Мотиваційний профіль особистості»; 

4.4. методика «МЛО-АМ» (адаптивність); 

4.5. тест структури особистості В.Є. Мільмана. 

5. Діагностика міжособистісних відносин в колективі: 

5.1. тест Т. Лірі; 

5.2. методика С. Розенцвейга; 

5.3. методика К. Томаса; 

5.4. методика Дж. Морено. 

Зазначені методики є інструментом, який в короткі строки дає можливість 

отримати досить об’єктивну і повну інформацію про кандидата.  

Втім, ми не підтримуємо саму ідею нормативного затвердження переліку 

методик, якими може користуватися психолог-практик при проведенні 

психодіагностичного дослідження: залежно від поставлених завдань та вже 

встановлених особливостей особистості він може значно варіювати. Інша річ, що 

для потреб професійно-психологічного відбору методики слід жорстко 

стандартизувати, віддаючи безумовну перевагу тим, результати яких піддаються 

кількісному обрахуванню та можуть порівнюватися з наявним еталоном 

(критеріями норми).  

Сам перелік не видається нам з методологічних позицій досконалим. 

Оскільки обговорення цієї проблеми входить за межі теми нашого дослідження, 

вкажемо лише основні його недоліки: 

1) методики розділу 1 не є релевантними для вимірювання загальних 

навичок та інтелектуальних здібностей. Вони спрямовані, переважно, на 

дослідження пізнавальної сфери особистості (а точніше – особливостей 

мислення). Їх пропонується 17, тобто набагато більше, ніж за іншими розділами, 

без вказівки на обов’язковість, значущість та черговість їх використання. При 
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цьому «Таблиці Шульте» (єдина в переліку проба на дослідження уваги) 

опинилися в р. 3 – Тести окремих особистісних рис та психічних процесів, а 

дослідження особливостей пам’яті не передбачене взагалі; 

2) опитувальник В.М. Русалова, що віднесений до розділу 2 – Комплексні 

особистісні опитувальники, насправді призначений для вимірювання 

властивостей темпераменту, є єдиним в цій площині, хоча вплив темпераменту на 

ефективність діяльності безумовний; 

3) автори переліку зовсім оминули увагою такі важливі складові структури 

особистості, як емоційно-вольова сфера та комунікабельність, не представлені в 

ньому методики вимірювання стресових станів та їх наслідків, лідерства та 

організаторських здібностей та ін. Натомість пропонуються маловідомі та 

недостатньо апробовані в Україні психогеометричний тест С. Деллінгера, 

опитувальники А. Кокошкарової та МЛО-АМ, методика «Я в екстремальній 

ситуації». 

Загалом складається враження, що розробники Інструкції відкрили свій 

курсантський зошит із психодіагностики (причому далекий від досконалості) та 

виписали з нього все те, що їм видавалося доречним. 

Повертаючись до професійно-психологічного відбору, зазначимо, що всі 

вищезгадані етапи є заходами, мета яких – формування якісного ядра НП України  

шляхом всебічного вивчення та оцінювання особистісних та інтелектуальних 

якостей кандидата. Адже для успішного виконання професійної діяльності 

поліцейському патрульної поліції необхідні певні психологічні якості, що в 

психологічній літературі одержали назву професійно значущих.  

Як зазначає В.Д. Шадриков, професійно значущі якості – це індивідуальні 

якості суб’єкта, що впливають на ефективність його діяльності і успішність її 

освоєння. Професійно значущі якості та їх системи виступають у ролі тих 

внутрішніх умов, через які переломлюються зовнішні впливи і вимоги 

діяльності [206]. 

Теоретичний аналіз психологічної літератури дозволяє виділити чотири основні підходи 

до визначення сутності професійно значущих якостей: 
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– як системи світоглядних, морально-етичних, естетичних та інших 

переконань, що відображаються в характері людини, її ставленні до професії 

(Б. Ананьєв, А. Бражнікова, К. Левитан, І. Пєтухов та ін.); 

– як системи здібностей, що забезпечує успішність оволодіння трудовими 

вміннями, навичками та знаннями (О. Ковальов, В. Шадриков, М. Щукін та ін.); 

– як системи властивостей, що зумовлюють готовність до виконання 

професійних функцій, і системи характеристик, що визначають рівень розвитку 

тих психічних явищ, вираженням яких вони є (Л. Регуш, В. Сластьонін та ін.); 

– як системи індивідуальних особливостей, що впливають на ефективність 

професійної діяльності, успішність її освоєння (О. Гура, Е. Зеєр, Є. Ільїн, 

В. Мерлін та ін.) [170; 171]. 

Отже, професійно значущі якості є певними ознаками психіки, які 

обумовлені самим характером особистості та забезпечують високу професійну 

майстерність в праці, ефективно впливаючи на професійну діяльність. 

Зазначимо, що в сучасних психологічних дослідженнях досить широко 

розкрито спектр професійно значущих якостей, ґрунтуючись на яких можна 

запропонувати орієнтовну модель особистості поліцейського патрульної поліції. 

Так, К.К. Платонов виокремив чотири групи (підструктури) властивостей 

(якостей) особистості, які перебувають у ієрархічній залежності і різняться 

особливостями і способами формування: 

1 рівень – біологічно зумовлені властивості, представлені темпераментом, 

задатками, властивостями нервових процесів та патологічними властивостями 

психіки. Ці властивості, будучи даними від народження, стають основою для 

розвитку здібностей і пізнавальних процесів, формування характеру і 

комунікативних особливостей;  

2 рівень – властивості особистості, що утворюють психічні пізнавальні 

процеси та емоційно-вольову сферу як форми відображення і пізнання 

навколишнього світу. Вони не тільки біологічно обумовлені, а й розвиваються в 

процесі діяльності, набуваючи індивідуальних особливостей; 
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3 рівень – властивості особистості, пов’язані з її соціальним досвідом і 

представлені знаннями, навичками, вміннями та звичками. Ці властивості 

розвиваються на основі пізнавальних процесів шляхом навчання;  

4 рівень – властивості особистості, які характеризують її спрямованість і 

представлені соціально обумовленими побудовами (інтереси, ідеали, світогляд, 

ціннісні орієнтації, переконання тощо) [106, с. 125–129]. 

І.Ю. Сундієв та В.К. Шульц до провідних значущих рис особистості 

відносять:  

1) сталість світоглядних структур;  

2) розвиненість комунікативних здібностей, вмінь і навичок встановлення 

психологічного контакту;  

3) здатність до логічного мислення [186, с. 221–230]. 

До вищезазначених якостей В.А. Чайковський додає нормативність 

поведінки, адекватність самооцінки, самоконтроль, енергійність, 

комунікативність, соціальну сміливість, стриманість, дисциплінованість 

практичність, дипломатичність, упевненість, змобілізованість, емоційну 

рухливість [202, с. 8]. 

Продовжуючи обгрунтовувати необхідні професійно значущі якості 

патрульного поліцейського, слід відзначити позицію Столяренка О.М. та 

Черепанова В.О., які вважають, що поліцейський повинен мати розвинені навички 

спілкування, вміти швидко й легко встановлювати контакт, бути ініціативним, 

мати емоційно-вольову та професійно-психологічну стійкість, прагнення до 

успішного виконання завдань, впевненість у своїх силах, високий ступінь 

розвитку пізнавальної сфери (уваги, спостережливості, пам’яті, мислення, уяви та 

інтуїції), здатність до розумного ризику, розвинену уяву, творче мислення, 

навички рольової поведінки, а також професійний артистизм та 

гнучкість [186, с. 268–269].  

Враховуючи всі службові завдання, покладені на патрульного 

поліцейського, слід до всіх зазначених особистісних якостей додати, на нашу 

думку, професійно розвинене мислення. Адже, як зазначає Р.С. Бєлкін, таке 
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мислення спрямоване виключно на вирішення практичних конкретних завдань з 

профілактики правопорушень та розкриття злочинів [20, с. 94–95].  

О.М. Пасько пропонує свою систему професійно-важливих якостей 

майбутнього професіонала [104], яка складається з: 1) інтелектуальних якостей, 

що характеризуються швидким сприйняттям інформації; логічним, стратегічним 

та абстрактним мисленням; професійною пам’яттю, яка відзначається високим 

ступенем організованості та гостротою запам’ятовування; орфографічною 

культурою письма; навичками швидкого перекладу усної мови у письмову; 

аналітичними здібностями інтелекту при сприйнятті інформації, висуванні 

гіпотез, версій; 

2) моральних якостей, що засвідчують правову культуру правоохоронця, 

етику професійної поведінки, тактовність, доброзичливість. В.С. Венедиктов, 

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський зазначали, що моральні якості особистості 

працівника ОВС взаємопов’язані з спрямованістю особистості через 

високорозвинену правосвідомість, що включає в себе розуміння та дотримання 

усіх принципів права, усвідомлення почуття законності у здійсненні 

правоохоронної діяльності [97]; 

3) вольових якостей, які полягають в енергійності, сміливості, 

цілеспрямованості, наполегливості, принциповості, самостійності, ініціативності, 

рішучості та посидючості; 

4) психофізіологічних якостей (емоційна врівноваженість; психічна 

витриманість; вміння працювати в екстремальних умовах та стресових ситуаціях). 

Як зазначає О.С. Губарєва, професійно значущі психофізіологічні якості індивіда 

зумовлені природними задатками та впливають на успішність формування 

професійно важливих якостей (швидкість сенсомоторних реакцій, зорово-рухової 

координації, екстра-інтроверсія, енергетизм, типологічні якості нервової системи 

та ін.) [34]. 

А.В. Москаленко зазначає, що психофізіологічні професійно важливі якості 

працівника поліції полягають у здатності пристосовуватися до частої зміни 

характеру роботи протягом робочого дня; в уміння знаходити шляхи вирішення 
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завдань (наприклад, визначення причин помилок у діяльності, планування роботи 

тощо), користуючись уявою, візуально не сприймаючи самого об’єкта діяльності 

чи не сприймаючи безпосередньо ситуацію; в обережності, у витримці при 

виконанні складної та відповідальної роботи; у здатності тривалий час виконувати 

одноманітну, монотонну роботу, не знижуючи її інтенсивності, в здатності 

зберігати працездатність, у володінні собою в несподіваних робочих ситуаціях, в 

готовності до дії, реакції на раптові сигнали та ситуації, в здатності швидко 

переносити увагу з одного об’єкта на інший [87].  

Інший набір властивостей особистості, які підлягають оцінці при виборі 

професії поліцейського, запропонували німецькі автори А. Нідостадек і 

Й.К. Лоренц. До загальних якостей вони віднесли: активність, аналітичність 

мислення, здатність до адаптації, рішучість, здатність переносити навантаження. 

дисциплінованість, дипломатичність, здатність реалізувати поставлені цілі, 

гордість, відповідальність [93]. 

Свого часу С.С. Алексєєв і В.Ф. Яковлєв, розробляючи модель 

поліцейського, включали в запропоновану ними модель загальні вимоги та 

показники моделі поліцейського і специфічні (спеціалізовані), пов’язані з тим чи 

іншим різновидам юридичної роботи [9]. Основними загальними показниками, на 

їхню думку, були: 

1) ідейність, політична зрілість, принциповість, правильне розуміння свого 

суспільного обов’язку; 

2) висока загальна культура, всебічна духовна та інтелектуальна 

розвиненість; 

3) високий і «спеціалізований» моральний рівень – підпорядкування 

діяльності поліцейського ряду етичних норм, таких як чесність, шанобливе 

ставлення до людей, увага до них і т. ін.; 

4) належна загальна юридична культура, розвинуте юридичне мислення; 

5) глибоке знання законодавства і практики його застосування; 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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6) загальноюридичні практичні навички та вміння (дослідження фактів, 

знаходження та тлумачення нормативних актів, складання юридичних 

документів, усних виступів з юридичних питань та ін..); 

7) загальнокомунікативні та організаційні якості, навички роботи з людьми, 

знання психології людей; 

8) навички науково-дослідної роботи [9]. 

Узагальнення наукових першоджерел, вивчення психологічних 

особливостей патрульних поліцейських та результати емпіричних досліджень 

наукової школи Національної академії внутрішніх справ (Д.О. Александров, 

В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Г.О. Юхновець та ін.) дозволяє нам 

запропонувати орієнтовну модель особистості кандидата на службу до патрульної 

поліції. Але при цьому слід не забувати, що визначаючи конкретну сукупність 

особистісних рис, які сприяють успішній професійній адаптації, можна говорити 

лише про наявність комплексу первинних рис, які виступають її задатками. Так, у 

кандидата на службу не слід шукати сформованих професійно значущих якостей, 

адже, згідно з діяльнісним підходом, він ще не занурювався у правоохоронну 

діяльність, тому вона не могла відобразитися на особистісних рисах. У 

подальшому ж, коли працівник пройшов первинну адаптацію, в процесі 

психологічного супроводження проходження служби слід звертати увагу на 

динаміку розвитку саме професійно значущих якостей, які й відображають 

загальний рівень його адаптованості до умов правоохоронної діяльності [5]. 

Тому при професійно-психологічному відборі ми пропонуємо звертати 

увагу на наявність та ступінь вираженості наступних 6-ти груп важливих якостей 

особистості майбутнього патрульного:  

1) мотиваційні: чесність, совісність, мужність, високий рівень 

правосвідомості, соціальної відповідальності, почуття обов’язку, повага до 

учасників дорожнього руху, принциповість, об’єктивність, неупередженість, 

справедливість, обов’язковість, сумлінність, старанність, дисциплінованість, 

прагнення до забезпечення гарантій захисту законних прав та інтересів громадян, 
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цілеспрямованість, активність, домінування мотивів цивільно-соціальної 

значущості професійної діяльності; 

2) інтелектуальні: вміння аналізувати, прогнозувати і оцінювати оперативну 

обстановку на дорозі, здатність прийняти адекватне рішення при дефіциті часу і 

неповноті інформації, здатність розглянути проблему з кількох різних точок зору, 

вміння виділяти пріоритети, вирішуючи безліч професійних завдань, здатність до 

аналізу висловлювань, причин і мотивів поведінки учасників дорожнього руху, 

здатність знаходити нові, незвичні рішення; 

3) емоційні: нервово-психічна стійкість (яка, зокрема, дозволяє протистояти 

емоційному вигоранню та професійній деформації), впевненість у собі; 

контрольована експресивність (на противагу істероїдності); готовність до 

виправданого ризику; конформність до референтного колективу; практичність 

поглядів; позитивне самоставлення; знижений рівень конфліктності, образливості 

та негативізму;  

4) соціально-психологічні: психоемоційна стійкість; моральна 

нормативність; екстравертованість; несхильність до негативізму, дратівливості та 

образливості; здатність до емпатії; несхильність як до тотального альтруїзму, так і 

здатність знаходити закономірності та прогнозувати динаміку ситуації; 

відкритість до взаємодії;  

5) вольові: рішучість, сміливість в нестандартних та екстремальних 

ситуаціях взаємодії з учасниками дорожнього руху, здатність брати на себе 

відповідальність в складних ситуаціях, наполегливість в подоланні труднощів, 

схильність до розумного ризику, об’єктивна оцінка своїх сил і можливостей в 

різних ситуаціях професійної діяльності; 

6) увага і спостережливість: професійна спостережливість, здатність 

тривалий час зберігати стійку увагу, незважаючи на втому і сторонні подразники; 

вміння розподіляти увагу при виконанні декількох дій, функцій, завдань; вміння 

вибирати при спостереженні дані (інформацію), необхідні для вирішення 

поставленого завдання. Крім цього, здатність легко запам’ятовувати словесно-

логічний матеріал (номери, цифри, прізвища, дати), пам’ять на колір, форму, 
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величину, рух, розташування об’єктів, предметів, здатність протягом тривалого 

часу утримувати в пам’яті велику кількість інформації, здатність точно 

відтворювати інформацію в потрібний момент [30]. 

Вищенаведені характеристики особистості можуть характеризуватися 

значною динамікою (як позитивною, так і негативною), тому при оцінці 

особистих якостей майбутнього професіонала їх слід співвідносити з реальним 

змістом та особливостями діяльності. При цьому необхідно зважати і на якості 

особистості, які в подальшому можуть перешкоджати успішній діяльності 

патрульного поліцейського. До протипоказань слід віднести: 

 в мотиваційній сфері – недисциплінованість, корислива або кримінальна 

мотивація, відсутність відповідальності в роботі, пасивність, спрямованість на 

уникнення складних завдань та невдач, споживацьке ставлення до себе і роботи, 

безвідповідальність, користолюбство, недобросовісність, нечесність; 

 в емоційно-вольовій сфері – конфліктність, запальність, психологічна 

нестабільність, ненадійність в екстремальних умовах, надмірна агресивність, 

постійна тривожність, образливість, боягузливість, замкненість, байдужість, 

підвищена емоційна чутливість, вразливість, наявність внутрішніх конфліктів, 

схильність до психічної дезадаптації, безініціативність, несамостійність, 

нерішучість, недисциплінованість, цинізм;  

 в пізнавальній сфері – слабка пам’ять, низькі показники розподілу й 

концентрації уваги, знижений рівень інтелекту, вузький світогляд, слабка 

пізнавальна активність;  

 в комунікативній сфері – нездатність встановлювати психологічний 

контакт, низький рівень культури мовлення, схильність до домінування, 

егоцентризм, байдужість до проблем оточуючих, знижений рівень 

комунікабельності, підвищені агресивні нахили, вразливість, когнітивна та 

афективна ригідність, інтровертованість. 

Обов’язково потрібно зазначити якості особистості, які будуть 

небезпечними при виконанні службових завдань. З них основними є жорстокість, 

кримінальні стереотипи поведінки, легкодумність, демонстрація сили, запальність 
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та агресивність, самовпевненість. Наявність сукупності таких ознак може стати 

підставою для виникнення сумнівів щодо можливості формування в процесі 

професійної діяльності у кандидата або молодого працівника психологічних 

професійно значущих якостей [154]. 

Під час професійного психологічного відбору слід виявляти також 

психофізіологічні та психологічні обмеження, які в подальшому 

перешкоджатимуть роботі на займаній посаді. Серед них виокремлюють: слабкий 

тип нервової системи, підвищена тривожність, низька стресостійкість, 

домінування установок на застосування фізичної та вербальної агресії, схильність 

до психічної дезадаптації. 

Як приклад, згідно «Професіограми за основними видами поліцейської 

діяльності» підготовленої фахівцями Державного науково-дослідного інституту 

МВС України за участю працівників МВС України та НП України, 

протипоказання до оволодіння професійною діяльністю (критерії професійної 

непридатності) являються: 

– слабкий або середньо-слабкий тип нервової системи; 

– низький рівень лабільності нервової системи; 

– недостатній рівень розподілу і швидкості переключення уваги (при 

виконанні тесту Грюнбаума час перевищує 20 с, кількість помилок більше 2); 

– недостатній рівень функціональної активності мозку (величина омега-

потенціалу або нижча за 20 мВ, або перевищує 40 мВ); 

– низький рівень будь-якої зі складових інтелектуального потенціалу, тобто 

менше 90 одиниць IQ; 

– низький рівень розвитку спеціальних професійних здібностей;  

– негативні властивості темпераменту (за тестом Русалова низькі показники 

темпу, ергічності, пластичності – менше 6 балів; високі показники емоційності – 

більше 9 балів);  

– низький рівень самоактуалізації (менше 35 балів за тестом Джонса – 

Крендалла), домінування мотивів, не пов’язаних зі змістом службової 

діяльності [149];  
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– негативні характерологічні риси: наявність в особистісному профілі 

індивідуально-типологічного опитувальника підвищених індексів шкал 

гіпостенічного типу реагування: 7 (тривожності), 6 (сензитивності), 5 (інтроверсії) 

– більше 7 балів, підвищені показники шкал стенічного типу реагування: 2 

(спонтанності), 3 (агресивності), 4 (ригідності) – більше 7 балів за індивідуально-

типологічним опитувальником; 

– акцентуації характеру і темпераменту (за опитувальником Леонгарда – 

Шмішека більше 18 балів за будь-яким типом);  

– негативні емоційно-вольові якості (конфліктність, побоювання труднощів, 

нездатність брати на себе відповідальність, емоційна нестійкість у стресових 

ситуаціях тощо); 

– дефекти і порушення діяльності аналізаторів (зорового, слухового, 

дотикового, нюхового);  

– порушення або низький рівень сформованості пізнавальних процесів 

(сприйняття, уваги, пам’яті, мислення).  

Слід зауважити, що під час професійно-психологічного відбору в 2015-2016 

рр. поліцейських патрульної поліції, згідно Закону України «Про Національну 

поліцію» та професіограми поліцейського, враховувались також: інтерес до 

служби, ступінь мобільності та взаємодії з людьми, принциповість, усвідомлення 

важливості об’єктивного і неупередженого підходу до правопорушників, 

прагнення сприяти постраждалим, стійкість до негативного емоційного впливу, 

прагнення до подальшого самовдосконалення професійної компетентності, вміння 

здійснювати розпорядчо-регулювальні дії; культура поведінки в поводженні з 

громадянами тощо.  

Тому, для виявлення професійно-важливих особливостей особистості 

кандидатів та наповнення підрозділів патрульної поліції якісними кадрами, 

система професійно психологічного відбору була дещо перебудована. 

Психологічний відбір складався з: 

1) попереднього вивчення кандидата, яке потрібне для отримання 

початкової психологічної інформації про особистість з метою планування 
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психологічного відбору та надання рекомендацій про доцільність подальшого 

відбору відповідно до вимог обраної спеціальності, тестування загальних навичок 

і на знання законодавства. 

Оскільки професійна діяльність людини визначається системою життєвих 

цілей, цінностей та провідних мотивів, у кандидата з’ясовували: 

– мотиви, якими він керувався, обираючи службу в патрульній поліції 

(інтерес до професії, відповідність майбутньої спеціальності природним 

схильностям та освіті, відсутність можливості влаштуватись на іншу роботу, 

поліпшення матеріального становища, зручний режим); 

– основні життєві цінності; 

– характер спрямованості особистості (діловий, особистий або 

комунікаційний); 

– провідні критерії самооцінки [214]. 

2) психодіагностичного вивчення за допомогою опитувальника ММРІ-2 

(в модифікації Л.Ф. Бурлачука).  

Як зазначала заступник Міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе, на 

другому етапі, після перших тестів, кандидат проходитиме вже психопрофільний 

тест. Це буде апробований тест, який використовується в багатьох країнах, 

наприклад, в США та Ізраїлі. Тест MMPI– 2 дасть можливість визначити профіль 

майбутнього поліцейського. Він визначить, чи має кандидат потрібну мотивацію, 

цінності, уміння вирішувати проблеми, особливо в екстремальних ситуаціях» [40]. 

Методика MMPI заснована на вивченні особистісних рис і якостей, 

особистісних станів, що стабільно виявляються в поведінкових особливостях. 

Питання, представлені в методиці, відображають картину самопочуття 

обстежуваного, його звички, особливості поведінки, ставлення до різних 

життєвих явищ і цінностей, специфіку міжособистісних відносин, спрямованість 

інтересів, рівень активності і настрою і т. ін.  

Крім цього, даний комплекс виявляє людей з психотичними клінічними 

відхиленнями (домінування, маніпулювання в системах соціальних ролей, 
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агресивна демонстративність поведінки, психопатії, істеричністю, маніакальна 

депресивність, шизофренія); 

3) співбесіди з кандидатом (за умови, що за результатами проведеної 

методики було виявлено певні відхилення від норми, принаймні, за однією з шкал 

тесту MMPI-2); 

4) надання висновку про придатність чи непридатність до служби в 

патрульній поліції. 

Після зазначених етапів кандидат проходить перевірку рівня фізичної 

підготовки, яка регламентується Наказом МВС від 09.02.2016 р. № 90 «Про 

затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості 

кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України» і складається з 

комплексної силової вправи, бігу на 100 м (або човникового бігу за умови, що 

тестування проходить при температурі повітря від -10 до -1) та бігу на 1000 м. 

Рівень фізичної підготовки має відповідати результату «задовільно» або вище за 

кожний з нормативів. 

Крім цього, відповідність стану кандидатів вимогам до посади визначала 

військово-лікарська комісія (згідно наказу МВС України від 17.12.2015 р. № 1583 

та наказу МВС України від 03.04.2017 р. № 285). Ця процедура передбачала огляд 

лікарями-спеціалістами, проведення аналізів та тестів, отримання 

електрокардіограми та флюорограми. Протипоказаннями до діяльності в 

патрульній поліції були: наявність групи інвалідності, ВІЛ, злоякісні утворення, 

цукровий діабет, вагітність, туберкульоз, бронхіальна астма, гіпертонічна 

хвороба, ревматизм, психічні та невротичні розлади, наслідки черепно-мозкової 

травми, епілепсія [80]. 

Як висновок потрібно відмітити, що за результатами професійно-

психологічного відбору до нової патрульної поліції було обрано кращих з кращих. 

Психологи намагались провести тести на відповідність людини конкретним 

умовам праці, характеристикам трудової діяльності в конкретній професії. 

Серед вимог, які висувалися при здійсненні психологічного відбору 

кандидатів до патрульної поліції, провідне місце займала діагностика наявності та 
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рівня розвитку індивідуально-психологічних професійно значущих особистісних 

якостей кандидата для подальшого прогнозу успішності оволодіння ним 

особливостями професії та виконання на практиці своїх службових завдань. 

До переліку індивідуально-психологічних якостей, необхідних в професії 

патрульного входять: індивідуально-типологічні риси характеру, психологічна 

стійкість, професійна спрямованість, мотивація, розвинена увага та пам’ять, 

розвинена міжособистісна комунікація, адекватні реакції на стрес та конфліктні 

ситуації. Негативні психологічні якості, сукупність яких прямо вказує на те, що 

патрульний не зможе адаптуватися до умов професії та в подальшому виконувати 

свої службові завдання, представлені: слабким типом вищої нервової діяльності, 

емоційною неврівноваженістю, депресивністю, легкодумністю і легкодухістю, 

прагненням до маніпулювання в системах соціальних ролей, агресивною 

демонстративністю поведінки, імпульсивністю, надмірною довірливістю, 

схильністю до фізичної та вербальної агресії, низькими показниками розподілу й 

концентрації уваги, підвищеною тривожністю. 

Тест MMPI-2 дає можливість визначити профіль майбутнього 

поліцейського: мотивацію, цінності, уміння вирішувати проблеми, особливо в 

екстремальних ситуаціях. Отримані результати показали практичним психологам 

та керівництву, які можуть бути ризики в процесі професійно-психологічної 

підготовки патрульних та на які особливості потрібно буде звернути увагу, щоб 

якомога швидше та ефективніше адаптувати кандидатів до умов та вимог 

професії. 

 

2.2. Поняття та сутність професійно-психологічної підготовки 

поліцейських патрульної поліції 

 

Новаторський підхід по наповненню кадрового ядра МВС та НП України 

особами, які раніше не працювали в правоохоронних чи силових структурах або, 

навіть, уявлення не мали про основні завдання поліції, не відразу отримав 

схвалення як з боку можновладців, так і простих громадян. Та завдяки прозорому 
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і успішному, можна так вважати, професійно-психологічному відбору до 

патрульної поліції обрали осіб, які за своїми особистими якостями найбільше 

відповідали критеріям служби в підрозділах патрульної поліції. Вже 4 липня 

2015 р. перші екіпажі з патрульними вийшли на чергування.  

Нову патрульну поліцію громадяни прийняли схвально. Завдяки успішній 

професійній підготовці скоротився час прибуття правоохоронців на виклики, 

збільшилась кількість звернень на телефон 102, що свідчило про зростання довіри 

населення до новобранців. Громадяни вказують на людяність поліцейських, чітке 

виконання ними норм законодавства та прагнення до змін у країні в цілому. 

Відкритість поліції у спілкуванні з громадянами, принциповість під час 

виконання службових обов’язків, патріотизм є основними критеріями, які 

відрізняють поліцейських від співробітників старої міліцейської системи. Проте, в 

практичній діяльності патрульної поліції НП України відразу окреслилася низка 

проблем, які потребували свого вирішення на практиці [24]. Одна з таких проблем 

полягає в відсутності налагодженої системи професійно-психологічної підготовки 

поліцейських патрульної поліції. 

Серед найважливіших функцій правоохоронної діяльності, яку здійснюють 

працівники патрульної поліції НП України, – забезпечення охорони публічного 

порядку, пошук та затримання небезпечних та озброєних злочинців, припинення 

групових і масових порушень громадського порядку, а також запобігання різним 

проявам екстремізму і тероризму. Особливу увагу приділяється превентивній 

роботі поліцейських, спрямованій на вилучення зброї та боєприпасів, виявлення 

та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до діяльності незаконних 

збройних формувань, розкриттю та профілактиці правопорушень, особливо в 

умовах «гібридної війни». Реалізація подібних завдань працівниками патрульної 

поліції проходить не просто в складних, а переважно в екстремальних умовах. 

Негативними наслідками цього стали висока плинність, нестача кадрів, 

збільшення кількості дисциплінарних порушень, зловживання службовим 

становищем. 
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Так, статистичні дані на 18 травня 2018 р. підтверджують вищесказане. На 

сайті НП України відкрито 300 вакансій. По інформації Управління патрульної 

поліції м. Києва, некомплект особового складу складає 11,2 %; в місті несуть 

патрульну службу 1791 особа, хоча ще в березні 2017 р. кількість патрульних 

поліцейських складала 1891 осіб. За місяць в середньому звільняються 50 

поліцейських. 

Основними причинами звільнення є дисциплінарні порушення, 

протистояння між новими і старими кадрами, а також відсутність вагомих 

результатів роботи. Подолання цих негативних явищ та тенденцій вимагає від 

працівників високого рівня розвитку професійної надійності, готовності, 

стійкості, сформованості спеціальних здібностей, якостей та властивостей. В 

даних умовах на перший план виходить професійна психологічна підготовка 

поліцейських.  

Професійно-психологічна підготовленість співробітника поліції – 

обов’язкова складова частина професійної майстерності. Діяльність 

поліцейського патрульної поліції, окрім зазначених у р. 1, характеризується 

такими психологічними особливостями: 

1) опосередкованість операцій управління; 

2) постійно мінливі умови з дефіцитом інформації; 

3) постійна регламентація часом (дефіцит часу, ненормованість часу тощо); 

4) достатньо велика кількість службових завдань (що стосується завдань 

патрульної поліції, то це поєднання: забезпечення безпеки дорожнього руху, 

швидкого реагування на виклики «102», патрулювання місцевості тощо); 

5) соціотехнічний характер дій; 

6) залежність ефективності професійної діяльності від індивідуально 

психологічних якостей суб’єкта діяльності. 

Як зазначалося в р. 2.1, під час професійно-психологічного відбору в 

патрульну поліцію обирають осіб з наявними фундаментальними індивідуально-

типологічними особливостями (типи реагування, рівень тривожності та 

агресивності, мотиви, загальні здібності), які відповідають вимогам професії та її 
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психологічним особливостям. В подальшому, в процесі діяльності та професійно-

психологічної підготовки, яка передбачає стимулювання, певний контроль та 

корекцію їх поведінки, повинні здійснюватися заходи по виробленню у 

новообраних вже саме професійно значущих якостей, які забезпечують успішне 

виконання службових завдань. Професійно-психологічна підготовка – комплекс 

взаємопов’язаних заходів, спрямованих на формування та розвиток психологічних 

якостей та станів працівників поліції [63]. 

Існуюча практика професійної підготовки особового складу показує, що 

рівень психологічної підготовленості, ступінь сформованості психологічної 

стійкості співробітників до дій в різних службових ситуаціях, рівень розвитку 

професійно значущих психологічних якостей є необхідною умовою ефективності 

професійної діяльності та одним із доданків успішності виконання службових 

завдань в різних умовах [82].  

Варто сказати, що ефективність виконання працівниками органів НП 

України своїх службових обов’язків безпосередньо залежить від їх психологічної 

готовності професійно грамотно і безпечно для власного життя та здоров’я діяти в 

умовах підвищеної напруженості й небезпеки [14].  

Професійно-психологічна готовність працівника – це сукупність якостей і 

властивостей особистості, що зумовлює стан змобілізованості психіки, 

налаштованість на найбільш доцільні, активні і рішучі дії у складних чи 

небезпечних для життя й здоров’я умовах виконання службових обов’язків [25].  

Забезпечує готовність поліцейського доцільно, рішуче та згуртовано діяти в 

різних умовах професійної діяльності професійно-психологічна підготовка, яка 

повинна проводитися під час службової підготовки у підрозділах.  

Як зазначено в Наказі МВС України з організації професійної підготовки 

рядового і начальницького складу, професійна психологічна підготовка є 

організованим, безперервним і цілеспрямованим процесом по оволодінню 

знаннями, спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного 

виконання службових завдань [145]. 
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На думку І.О. Каірової, професійна підготовка (яка включає і психологічну) 

є процесом набуття сукупності спеціальних знань, особистих якостей, трудового 

досвіду та норм поведінки, які забезпечують успішність виконання професійних 

обов’язків, а також процесом удосконалення тим, на кого спрямована ця 

підготовка, відповідних вже існуючих знань та вмінь [26, с. 592]. 

Дещо ширше трактує поняття психологічної підготовки О.В. Кришевич: це 

організований та систематичний процес, спрямований на формування і розвиток 

системи знань, умінь, навичок та професійно значущих психологічних якостей, 

які забезпечують ефективне розв’язання професійних завдань, успішне подолання 

психологічних труднощів службової діяльності, а також правильне врахування її 

психологічних аспектів [69]. 

На основі вищезазначеного, під професійною психологічною підготовкою 

ми розуміємо сукупність заходів, спрямованих на соціально-професійний 

розвиток людини як активної особистості, яка набуває професійних знань, умінь 

та навичок із професійної стійкості, спостережливості, вміння встановлювати 

психологічні контакти тощо, та сукупність прийомів, спрямованих на розвиток у 

поліцейських цих вже сформованих професійних психологічних якостей, які в 

подальшому забезпечуватимуть успішне виконання всіх службових завдань. 

Основними завданнями підготовки патрульних поліцейських до службової 

діяльності є: 

– набуття знань, умінь та навичок для подальшого успішного виконання 

службових завдань; 

– набуття та подальше удосконалення професіоналізму через поліпшення 

спеціальних навичок; 

– розвиток вміння налагоджувати тісні зв’язки з населенням; 

– спрямування на забезпечення громадян їх правами і свободами в процесі 

виконання поліцейських завдань; 

– спрямування на сумлінне виконання своїх обов’язків в різних небезпечних 

ситуаціях; 

– підняття рівня культури особового складу; 
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– розвиток патріотизму та відповідальності за свої дії. 

Згідно ст. 72 Закону України «Про Національну поліцію» [138] , систему 

професійної підготовки поліцейських складає:  

1) первинна професійна підготовка; 

2) підготовка у вищих навчальних закладах із специфічними умовами 

навчання; 

3) післядипломна освіта; 

4) службова підготовка. 

Згідно Наказу МВС України «Про затвердження Положення про 

організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше 

прийнято на службу в поліції» від 16.02.2016 р. № 105, поліцейські, яких вперше 

прийнято на службу в поліцію, проходять професійну підготовку з метою набуття 

ними спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, у 

тому числі відповідну спеціальну підготовку щодо зберігання, носіння, 

застосування і використання вогнепальної зброї. Як зазначається в наказі, 

службовою підготовкою є система заходів, спрямованих на закріплення та 

оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням 

специфіки та профілю його службової діяльності. Вона скерована на підвищення 

рівня знань, умінь, навичок та професійних якостей поліцейських з метою 

забезпечення їх здатності до виконання завдань з охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічного порядку та безпеки; на вивчення 

нормативно-правових актів, які регламентують діяльність НП України; на 

удосконалення керівним складом органів (закладів, установ) поліції навичок 

управління поліцейськими [125]. 

Складається службова підготовка з функціональної, загальнопрофільної, 

тактичної, вогневої та фізичної підготовок, метою яких є формування готовності 

поліцейського до дій в різних ситуаціях з різними ступенями ризику [126]. І саме 

психологічна підготовка формує готовність кандидата до грамотних та чітких дій 

в будь яких складних ситуаціях поліцейської діяльності.  
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Для того, щоб говорити про ефективність професійно-психологічної 

підготовки патрульних поліцейських, слід розглянути всі етапи цієї системи та 

виокремити основні з них. Як зазначає у своєму дослідженні В.А. Чайковський, 

психологічна підготовка складається з декількох етапів: 

1) психологічна підготовка новообраних до служби; 

2) розвиток психологічної готовності до діяльності;  

3) психопрофілактична робота; 

4) оптимізація соціально-психологічного клімату [202, с. 11]. 

Як засвідчує узагальнення наукових першоджерел та практичного досвіду, 

професійна діяльність поліцейських патрульної поліції належить до 

екстремальних, оскільки в ній наявна велика кількість стрес-факторів, що не 

тільки впливають на стан психічного здоров’я працівника, але й здатні в деяких 

випадках призвести до травмування чи загибелі. Патрульний постійно на роботі 

зіштовхується з відкритими конфліктами, з актами фізичного нападу з боку 

правопорушників та злочинців, з агресивним протистоянням його законним 

вимогам, із силовим затриманням правопорушників, тощо. Крім цього, нерідко 

поліцейський опиняється в екстремальних ситуаціях, коли діяти потрібно зібрано, 

швидко та професійно. 

Тому основними завданнями психологічної підготовки в сучасних умовах 

служби патрульної поліції є: 

 виробити у поліцейського психологічну стійкість до будь-яких негативних 

впливів, стрес-факторів або конфліктів у діяльності; 

 розвиваючи вже сформовані знання, уміння та навички, підготувати 

патрульного до професійних дій в різних службових ситуаціях (починаючи від 

конфлікту і закінчуючи екстремальними ситуаціями, які загрожують життю і 

здоров’ю як громадян, так і поліцейського). 

Психологічна підготовка сприяє розвитку професійної майстерності 

співробітників патрульної поліції, тобто готовності професійно діяти у будь-яких 

умовах. Вона спрямована на формування і розвиток психологічних характеристик 

особистості, що відповідають специфічним і важливим психологічним 
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особливостям службової діяльності і виступають однією з необхідних передумов 

її здійснення. Професійна готовність складається з чотирьох груп компонентів: 

1) професійно-психологічна орієнтованість і чутливість (вміння виокремити 

психологічний аспект в ситуації та прагнення розібратися в ній); 

2) знання з психологічних аспектів ефективності професійних дій та вміле 

використання всіх психологічних засобів та прийомів, які забезпечують більш 

високу ефективність розв’язання службових завдань; 

3) розвинена професійна спостережливість та пам’ять (включає уміння 

застосовувати психологічно обґрунтовані прийоми і правила для підвищення 

ефективності професійного спостереження), натренованість органів чуття і 

сприймання, здатність до швидкого, повного і точного запам’ятовування і 

правильного відтворенні значимої для вирішуваних завдань інформації; 

4) психологічна стійкість (виражається у здатності співробітника діяти 

спокійно і впевнено в психологічно складних, емоційно напружених, небезпечних 

і відповідальних ситуаціях службової діяльності) [64]. 

Повертаючись до етапів психологічної підготовки працівників патрульної 

поліції, зазначимо, що основною її метою є розвиток психологічної готовності до 

дії в різних службових, екстремальних, непередбачуваних ситуаціях. Оскільки 

така готовність обумовлена особливостями патрульної діяльності, то й зміст 

психологічної підготовки має характеризуватися чітко вираженою професійною 

спрямованістю. 

Перше, на що направлена психологічна підготовка – це формування 

психологічної готовності до боротьби зі злочинністю та правопорушеннями. Ще 

на етапі психологічного відбору кандидата на службу психологи виявляють 

мотиви обрання професії патрульного поліцейського, серед яких оптимальним є 

прагнення протидії правопорушенням і злочинам. В процесі психологічної 

підготовки у поліцейських патрульної поліції повинно посилюватись почуття 

справедливості, істинності, правдивості, прагнення виконувати будь які дії 

законно, дотримуючись усіх законних приписів, а також підвищуватися рівень 

нетерпимості до будь-яких проявів протиправних дій. 
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Наступне, на що направлена психологічна підготовка, – це формування 

професійно значущих якостей. Ефективність пізнавальної діяльності 

співробітників поліції залежить від їх спостережливості, уважності, розвиненої 

пам’яті. Як зазначають Александров Д.О. та Левенець О.А. [6], для тренування 

вищезазначених якостей застосовують професійно-психологічні тренінги, що 

включають: лекційні повідомлення, вирішення ситуативних завдань, дидактичні 

та рольові вправи. До психологічних тренінгів розвитку професійних якостей 

М. О. Гребенюк включає також вправи і завдання, які сприяють інтеграції, аналізу 

та рефлексії професійного досвіду [32].  

Крім цього, особливу увагу при психологічній підготовці патрульних слід 

приділяти формуванню психологічної стійкості стосовно впливу професійно 

напружених ситуацій, розвитку емоційно-вольової регуляції поведінки. Як 

показує практика, кожен співробітник, виїжджаючи на чергування, потрапляє в 

різні напружені ситуації: конфліктне спілкування з порушниками, оформлення 

матеріалів дорожньо-транспортних пригод, силове припинення правопорушень і 

злочинів на вулицях міст та селищ, тощо. Такі умови перебування на службі 

вимагають від патрульного залишатись врівноваженим, активним, спокійним, не 

піддаватись на різного роду провокації та не вступати в конфлікт.  

Для цього в процесі підготовки психологи та керівники підрозділів 

інформують особовий склад підрозділу патрульної поліції про умови та 

особливості майбутніх службових дій шляхом аналізу під час практичних занять 

причин виникнення конфліктів, бійок і, навіть, травмування поліцейських, як 

один із засобів вироблення психологічного настрою на службову діяльність і 

усунення благодушності, халатності, самозаспокоєння [10]. 

Для вироблення психологічної стійкості патрульні повинні засвоїти певні 

методи саморегуляції психічного стану, які дозволяють досягнути наступних 

ефектів: 

1) заспокоєння (усунення емоційної напруженості); 

2) відновлення (ослаблення проявів стомлення); 

3) активізації (підвищення психофізіологічної активності). 
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Гриньків С.Р. зазначає, що саме в психологічно напружених умовах 

професійної діяльності доречно застосовувати ідеомоторне тренування та вправи 

кінесіології, які інтегрують роботу мозку і нервової системи в цілому, 

забезпечують швидкість і інтенсивність протікання нервових процесів, знімають 

стресову напругу, позитивно впливають на емоційну систему, стабілізують і 

ритмують нервові процеси організму [33]. 

З вищезазначеного аспекту випливає й те, що психологічна підготовка 

повинна бути спрямована на розвиток вольових якостей особистості та на 

засвоєння співробітниками певних прийомів саморегуляції. Тут діяльність 

практичних психологів представлена детальним описом та навчанням цим 

прийомам. Наприклад, коли в період виконання своїх службових обов’язків 

патрульний відчуває значну перевтому, психологи радять застосовувати техніку 

цілеспрямованого уявлення ситуації. Дана техніка дозволяє зняти нервову 

напругу шляхом пригадування приємної ситуації, яка відбувалася в житті. Окрім 

цього, для зняття нервової напруги, активізації внутрішніх ресурсів на виконання 

поставленого завдання можна використовувати прийоми управління диханням, 

прийоми дисоціації, використання образів, тощо [38]. 

Наступним, на що повинна бути спрямована психологічна підготовка, є 

підготовка патрульних до психічних перевантажень в роботі. Часті 

перевантаження в роботі призводять до зниження працездатності. Тому 

співробітників ознайомлюють з можливими чинниками, які призводять до 

перевантажень, та радять в подальшому застосовувати певні психорегулюючі 

тренування. О. М. Ходаківська до них відносить: аутоаналіз особистісного стану, 

релаксаційні техніки: медитація, аутогенне тренування, прогресивну релаксація, 

когнітивне реструктурування – усі ці методи здатні попередити розвиток 

емоційного напруження і не допустити значного перевантаження в роботі [200]. 

Одним із основних напрямів психологічної підготовки є навчання 

поліцейських патрульної поліції встановленню психологічних контактів з різними 

категоріями громадян. Патрульний завжди перебуває під пильним поглядом 

оточуючих, до нього постійно звертаються за допомогою, він спілкується з 
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потерпілими, очевидцями, правопорушниками. Від ступеня сформованості 

професійного вміння встановлювати контакти залежить отримання корисної, 

значимої, оперативної інформації, яка сприятиме успішному виконання 

професійних завдань по переслідуванню та затриманню правопорушників, 

наданню домедичної допомоги потерпілим, реагуванню на транспортні 

порушення на дорозі, тощо. 

Психологічна підготовка спрямована на надання патрульним допомоги по 

оволодінню ними основних умінь: 

1) слухати людей; 

2) нейтралізовувати психологічні бар’єри у спілкуванні; 

3) швидко встановлювати контакт; 

4) позитивно розташовувати людину до себе. 

Спираючись на запропоновані Д. Кернегі способи встановлення контакту, 

викладачі та практичні психологи радять в процесі комунікативної взаємодії: 

 виявляти щирий інтерес до людини, демонструвати дійсну зацікавленість 

у наданні допомоги; 

 бути усміхненим, у хорошому гуморі, не виявляти ознак роздратування, 

люті, обурення; 

 звертатись до людини з повагою та по імені; 

 бути уважним слухачем, намагатись не пропустити важливих деталей, 

заохочувати до спілкування[52].  

Для ефективної комунікації патрульним радять застосовувати: метод 

градації; метод «40 секунд»; метод інверсії; метод короткого відступу від теми; 

метод демонстрації практичної значущої інформації та ін. Їх використання 

допомагає встановлювати довірчі взаємини, які протікають в режимі права і 

правовідносин, як правило, з непростими людьми, в обстановці напруженості, 

часто – конфліктності і протиборства [58]. 

Досвід психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності 

засвідчує, що для успішного виконання правоохоронних функцій від патрульного 

вимагається постійно вдосконалювати уміння застосовувати прийоми 
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психологічного впливу в конфліктних ситуаціях. В період навчання патрульних 

ознайомлюють з методами управління конфліктами, які можна умовно поділити 

на внутрішні, міжособистісні та персональні. 

У ситуації, коли патрульний втручається в конфлікт і намагається 

висловити свої аргументи, він застосовує внутрішній метод «Я-висловлювання», 

який полягає в повідомленні іншій особі свого відношення до того чи іншого 

явища (наприклад: «На Вашому місці, я не став би сперечатись, оскільки Ви 

прямо порушуєте закон і це тягне за собою юридичну відповідальність»). 

Міжособистісні методи, згідно з концепцією Т. Кілмена, представлені 

стратегіями ухилення від конфлікту: уникнення, компромісу, співробітництва. 

Персональні методи, за В.П. Пугачовим, акцентують увагу на можливостях 

поліцейського активно протистояти конфліктам. До таких методів належать: 

 – використання влади, позитивних і негативних санкцій, заохочення і 

покарання безпосередньо самих учасників конфлікту; 

 – зміна конфліктної мотивації за допомогою впливу на потреби і інтереси 

адміністративними методами; 

 – переконання учасників конфлікту, проведення пояснювальних бесід; 

– вхід в конфлікт в якості експерта чи арбітра і пошук виходу із конфлікту 

за допомогою переговорів [165]. 

Барко В.І. акцентує увагу на тому, що патрульні в процесі комунікації 

повинні контролювати свої та спостерігати за вербальними і невербальними 

проявами оточуючих. Наприклад, якщо у правопорушника брови опущені вниз, 

зморшки на чолі, очі прикриті, губи зімкнуті, зуби стиснуті, то він перебуває у 

стані гніву, тому потрібно бути готовим до агресивних дій і прийняти безпечну 

відстань, тощо [15]. 

Загальновідомо, що міміка експресивно відображає емоції, тому в 

конфліктній ситуації службової комунікації співбесідники будуть намагатися 

контролювати чи маскувати вираз свого обличчя. Враховуючи це, поліцейський 

повинен володіти вміннями «прочитувати» і міміку, і особливості візуального 

контакту, і інтонацію та тембр голосу, і позу та жести. 
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Під час психологічної підготовки нагадують патрульним про те, що 

перебуваючи на службі та встановлюючи контакт з будь-якою особою, слід 

дотримуватись певної відстані, адже до останнього не знаєш, що очікувати від 

людини (її можливі психічні відхилення, агресивна налаштованість чи злочинні 

наміри). Надмірно близьке, як і надмірно віддалене положення, негативно 

позначається на ефективності спілкування [17]. Тому в спілкуванні з громадянами 

поліцейському слід дотримуватись соціальної відстані (1,2-3,7 м), яка відповідає 

формальним соціальним і діловим відносинам та надасть можливість швидко 

відреагувати на будь-які негативні дії з боку особи [16].  

Наступним, на що повинна бути направлена психологічна підготовка, є 

формування у поліцейських патрульної поліції вольової активності і навичок 

вольових дій. Для цього під час підготовки створюються умови, що відповідають 

службовим і, навіть, бойовим. Найчастіше застосовуються певні перешкоди, які 

перешкоджають реалізації поставленої мети. Вважається, що в подальшому 

досвід дій, отриманий під час тренувань, вони зможуть перенести на виконання 

реальних службових завдань і він впливатиме на подальше вироблення вольової 

активності. При виникненні небезпечних конфліктних службових ситуацій 

патрульний зможе зібратися і подолати труднощі, бар’єри та перешкоди, 

виконати свої професійні завдання, навіть, під загрозою його життю і здоров’ю.  

І, нарешті, психологічна підготовка передбачає психопрофілактичну роботу 

серед особового складу. Проводиться вона на основі постійного аналізу 

соціально-психологічних змін у житті співробітника, прогнозу можливих 

ускладнень в його індивідуальному розвитку [39]. Така робота спрямована не 

тільки на розв’язання вже існуючих проблем, а й на перспективу стримування 

виникнення певних відхилень. 

Не можливо говорити про професійно-психологічну підготовку та не 

звернути на увагу на методи її проведення. Їх є досить велика кількість і деякі ми 

вже зазначали вище. Спробуємо узагальнити всі та зазначити їх відповідно до 

функціональних завдань. 
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Наприклад, для вироблення навичок встановлення психологічного контакту 

застосовують комунікативний тренінг, який може проходити у формі дискусії, 

ігрової вправи, рольової гри, короткого консультування в ході спеціальних вправ, 

релаксаційної і ментальної сесії, рефлексії для усвідомлення, придбання і 

розвитку необхідних практичних навичок [54]. 

Ці тренінги дозволяють навчити патрульного спілкуванню з колегами, з 

керівництвом, з дітьми, з особами похилого віку, з особами, в яких наявні розлади 

психіки, з потерпілими, зі свідками, з правопорушниками (злочинцями), зі ЗМІ, з 

представниками інших держав тощо. Також вони надають можливість навчити 

патрульних таким прийомам спілкування, які завуальовано дозволять отримати 

потрібну оперативну інформацію. 

Застосовують також рольові тренінги, під час яких поліцейський патрульної 

поліції повинен навчитись перевтілюватись, маскуватись і приховувати справжні 

мотиви своєї поведінки. Саме рольова гімнастика сприяє отриманню навичок 

рольової поведінки та оволодінню вербальними та невербальними засобами 

спілкування.  

В практиці підготовки обов’язково присутні психотехнічні ігри, в процесі 

яких відпрацьовується, як патрульний повинен діяти у взаємодії, як виконувати 

певну роль в ситуаціях, що можуть мати місце в реальності.  

Наступним є метод психологічного аналізу та вирішення практичних 

завдань. Полягає він у створенні психологічних умов, близьких до реальних умов 

службової діяльності. Цей метод дозволяє реально оцінити навички патрульного 

по вирішенню різного роду ситуацій, застосуванню тих знань та умінь, які він 

отримав за час підготовки. Враховуючи результати цього методу, є можливість 

звернути увагу на недоліки і труднощі, що виникали у патрульних, та в 

подальшому скоригувати напрями підготовки. Цей метод застосовують у 

поєднанні з методом психологічного моделювання умов і труднощів патрульної 

діяльності. 

Основними функціями практичних психологів при вирішенні завдань 

психопрофілактичної роботи в підрозділах є: 
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1) вчасне виявлення станів психоемоційного напруження; 

2) в разі виявлення дистресу, значного перенапруження, зниження великої 

частки активності – здійснення відповідної психокорекції; 

3) проведення індивідуальних роз’яснень серед керівників структурних 

підрозділів; 

4) надання допомоги, проведення бесід та консультацій з 

новопризначеними працівниками (курсантами) у період їх адаптації; 

5) участь у службових розслідуваннях у зв’язку із травмуванням, 

загибеллю чи самогубства поліцейських; 

6) надання психологічної допомоги після перебування працівників 

патрульної поліції у небезпечних, критичних для життя і здоров’я ситуаціях або ж 

у зв’язку з застосуванням до правопорушників фізичних заходів чи вогнепальної 

зброї; 

7) аналіз причин та умов виникнення травматизму і загибелі патрульних 

під час виконання службових обов’язків, на основі отриманих результатів – 

розробка дієвих рекомендацій, які дозволять в подальшому цьому запобігти; 

8) аналіз психологічного клімату в колективі, профілактика непорозумінь, 

запобігання відкритим конфліктам; 

9) участь у раціональному розподілі кадрів з урахуванням їх особистісних 

якостей та психологічної сумісності в колективах; 

10) психологічне вивчення працівників з метою формування дієвого резерву 

кадрів та висунення чи переміщення на керівні посади; 

11) розподіл поліцейських патрульної поліції у групи, наряди за їх 

психологічною сумісністю; 

12) оптимізація соціально-психологічного клімату в колективі; 

13) участь у налагодженні взаємодії представників органів Національної 

поліції з населенням, громадськими формуваннями, засобами масової 

інформації [202]. 

Перейшовши до висновку, слід зауважити, що служба патрульного 

поліцейського належить до складних професій, яка характеризується частою 
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екстремальністю та високою емоційною напругою. Враховуючи умови діяльності, 

професійно-психологічна підготовка має на меті: 

1) виробити у патрульних високу психофізіологічну витривалість до умов 

професії із збереженням високого рівня працездатності; 

2) за допомогою достатньої кількості тренінгових занять розвивати 

професійну спостережливість. Поліцейському конче необхідно вміти помічати 

зміни емоцій і настрою в людини чи зміни в об’єкті, вміти концентрувати та 

розподіляти увагу та мати навички швидкого переключення з одного об’єкта на 

інший; 

3) розвиток комунікативних якостей, за допомогою яких патрульний буде 

вміти налаштовувати людину на відкритий діалог, «маніпулювати» 

співрозмовником та володіти навичками переконання 

4) розвиток емоційно-вольових якостей, які дозволять поліцейському 

контролювати свої емоції, діяти рішуче та зібрано в екстремальних умовах 

служби, намагаючись об’єктивно оцінювати свої сили і можливості полишаючи 

острахи; 

5) укріплення емоційної стійкості, щоб патрульний, який несе службу, був 

здатен витримував постійне емоційне навантаження, виявляти готовність до 

розумного ризику, ініціативність, наполегливість. 

 

2.3. Професійно-психологічне супроводження виконання професійних 

обов’язків поліцейськими патрульної поліції 

 

У світлі реформування поліцейської системи України питання про 

необхідність психологічного супроводження професійної діяльності працівників 

патрульної поліції досить швидко набуває актуальності. Пояснюється це тим, що 

в ході виконання службових обов’язків досить молодим колективом виникає 

проблема результативного забезпечення їх особистої безпеки і надійності. Це 

особливо важливо, оскільки службова діяльність проходить на тлі високого 

психологічного напруження, в конфліктних ситуаціях та з досить великим 
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психічним перевантаженням. Виходячи з того, що в нову структуру поліції 

прийшли, як засвідчує досвід, досить молоді люди без особливого попереднього 

досвіду роботи в правоохоронних структурах, потрібно відмітити, що служба в 

таких умовах без належного психологічного супроводження може негативно 

позначитись на подальшій професійній діяльності як окремих представників, так і 

правоохоронного органу в цілому [174].  

Сьогодні у вітчизняній психології підходів до визначення поняття та 

функцій професійно-психологічного супроводження є досить багато. На думку 

І.Харді, Г. Мари та М. Савчина, воно спрямоване на: 

1) надання психологічної допомоги; 

2) задоволення емоційних запитів, пов’язаних із встановленням та набуттям 

особистого ідентифікаційного самовизначення; 

3) адаптацію, індивідуалізацію та інтеграцію службовця до трудового 

колективу; 

4) професійне консультування [172]. 

З формуванням нової структурної одиниці НП України – патрульної поліції, 

основними завданнями професійно-психологічного супроводження визначено:  

1) надання психологічної допомоги особам, щойно прийнятим на службу в 

адаптації до умов службової діяльності; 

2) формування і розвиток у працівників психологічної стійкості, навичок 

безпечної поведінки, уміння розв’язувати свої психологічні проблеми та 

управляти конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей несення 

служби; 

3) надання допомоги керівникам усіх рівнів з питань зміцнення 

дисципліни й законності в підрозділах, створення ефективної системи 

забезпечення психологічної та психофізіологічної надійності особового складу; 

4) проведення психопрофілактичної роботи з особовим складом; 

5) здійснення заходів щодо оптимізації соціально-психологічного клімату 

в колективах; 
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6) упровадження досягнень сучасної психології в процес попередження 

правопорушень та злочинів;  

7) надання психологічної допомоги працівникам в психотравмуючих і 

постстресових ситуаціях; 

8) впровадження новітніх психологічних технологій в службову 

діяльність, у тому числі з застосуванням комп’ютерної поліграфної техніки; 

9) психологічне консультування керівників підрозділів, а також 

працівників; 

10) профілактика девіацій у поведінці особового складу [202]. 

Суб’єктами здійснення психологічного супроводження на теперішній час є 

психологи підрозділів патрульної поліції, які перебувають під прямим 

підпорядкуванням підрозділу служби психологічного забезпечення МВС України 

та діють у співпраці з керівництвом територіальних органів. В процесі 

професійно-психологічного супроводження беруть участь не тільки психологи, а 

й керівники територіальних практичних підрозділів, які безпосередньо працюють 

в колективі. 

Основним функціями суб’єктів психологічного супроводження щодо 

діяльності поліцейських патрульної поліції є: 

1) проведення консультацій щодо психологічних аспектів діяльності; 

2) надання порад щодо психологічного забезпечення переговорів з різними 

особами (постраждалі, очевидці, правопорушники, особи в стані алкогольного та 

наркотичного сп’яніння, психічно хворі, діти, особи похилого віку, тощо), 

прийняття безпосередньої участі в їх проведенні; 

3) складання психологічних портретів осіб, які підозрюються у вчиненні 

правопорушень (злочинів); 

4) проведення психологічних експертиз та опитувань із застосуванням 

поліграфу; 

5) проведення занять у системі службової підготовки з психологічної 

тематики, спрямованих на розвиток професійно значущих психологічних якостей 
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працівників, підвищення психологічної стійкості під час виконання оперативно-

службових завдань, особистої дисциплінованості, культури спілкування; 

7) консультування керівників структурних підрозділів з питань 

використання психологічних технологій у роботі з особовим складом, 

прогнозування психологічного стану працівників та організації діяльності 

колективів в екстремальних умовах; 

8) організація заходів щодо формування в працівників психологічної 

готовності до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях, відповідального 

ставлення до дотримання правил безпеки в службовій діяльності, 

передбачливості; 

9) надання рекомендацій щодо підбору наставників та надання їм 

рекомендацій щодо оптимальної адаптації молодих працівників до умов 

службової діяльності відповідно до їх індивідуальних особливостей, надання 

індивідуальної психокорекційної допомоги, аналіз та узагальнення результатів 

адаптації до умов служби, розроблення пропозицій та рекомендацій; 

10) впровадження нових тренінгових психологічних технологій підготовки 

до умов службової діяльності [202]. 

Розглядаючи завдання надання психологічної допомоги молодим 

працівникам підрозділів патрульної поліції в процесі їх адаптації до умов 

службової діяльності, слід зазначити, що розпочавши службу, патрульний 

зіштовхується з проблемою професійного становлення, яка сягає парадигми 

співвідношення особи та професії. Як вважає Ф.П. Парсонс, ця парадигма 

виявляється у відмові від впливу професії на особистість. Та ми більше 

схиляємось до позиції В.Д. Шадрікова, Т.В. Кудрявцева, Ю.П. Поваренкова про 

те, що парадигма взаємодії професії та особистості полягає у визнанні факту 

впливу діяльності на особу, так як безспірно, будь-який вид діяльності впливає на 

людину [160]. 

Саме ця парадигма виникає у період професійного становлення 

професіонала. Сам період умовно поділяють на етап професійної адаптації та етап 
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професійного зростання, коли поліцейський уже підлаштувався до специфічних 

умов праці і може професійно та ефективно виконувати поставленні завдання. 

Процес адаптації працівника патрульної поліції містить в собі усі аспекти 

пристосування працівника до роботи, а саме – професійну, психофізіологічну, 

соціально-психологічну, організаційно-адміністративну, економічну та санітарно-

гігієнічну адаптацію. 

Професійна адаптація поліцейського полягає в активному освоєнні 

тонкощів професії, придбанні професійних навичок, формуванні деяких 

професійно важливих якостей, у розвитку позитивного ставлення до своєї 

професії. При відсутності досвідченого наставника даний процес триває 

довше,більш хаотично і безсистемно. 

Психофізіологічна адаптація – процес психологічного пристосування 

поліцейського патрульної поліції до роботи на фізіологічному рівні, внаслідок 

якого формується динамічний стереотип реагування залежно від типологічних 

характеристик особистості (типу темпераменту). Оскільки йдеться про 

виникнення нового типу поведінкових реакцій, таку адаптацію можна 

ототожнювати з психічною [106] і полягає вона в пристосуванні до режиму 

робочого дня і умов праці, налагодженні в цих умовах нормальної працездатності. 

Соціально-психологічна адаптація – полягає у пристосуванні нового 

співробітника до вже існуючого колективу або ж до тільки створеного колективу 

таких же «новобранців». Вона передбачає визначення індивідуальних 

особливостей своїх колег; налагодження взаємодії; звикання до своєрідного 

стилю керівництва з боку керівництва, тощо. 

У процесі встановлення міжособистісних стосунків переплітаються 

інтрапсихічний та аллопсихічний ракурси адаптації. Соціально-психологічна 

адаптація сприяє взаємодії з соціальним середовищем та представлена рівнями: 

1) адаптації до умов службової діяльності патрульного; 

2) адаптації в колективі; 

3) адаптації до встановлення різних стилів взаємодії з громадянами. 
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М.І. Бобнєва [23] виділяє наступні механізми, які певним чином впливають 

на адаптацію цього виду:  

1) соціальна уява як здатність усвідомлювати власний досвід і моделювати 

майбутню долю через усвідомлення своїх можливостей;  

2) соціальний інтелект як здатність розуміти складні відносини і залежності 

в соціальному середовищі;  

3) реалістична спрямованість свідомості;  

4) орієнтація на наявне, а не бажане (омріяне). 

А.А. Налчаджян характеризував соціально-психічну адаптацію як процес, 

що призводить до стану адаптованості, виходячи з чого слід виділяти: 

а) потреби і мотиви, адаптивні для даного соціального середовища; 

б) потреби і мотиви, прагнення до задоволення яких в даному соціальному 

середовищі призводить до дезадаптації особистості. Їх можна назвати 

дезадаптивними потребами і мотивами поведінки людини [91]. Поліцейські 

патрульної поліції, які до служби були приватними підприємцями чи 

фрілансерами, особливо складно сприймати накази з боку керівництва чи колег, 

оскільки вони звикли почувати себе вільними людьми, працювати одноособово і 

без будь-яких вказівок. 

Професійна та соціально-психологічна адаптації (звикання, 

підлаштовування до особливостей праці) можуть тривати досить довго – близько 

3-х років. Пояснюється це тим, що оптант (майбутній працівник патрульної 

поліції) зазнає суттєвих трансформацій в періоді входження у професію, 

викликаних різкою зміною соціального оточення (звичне на професійне), 

життєвого ритму, чіткою регламентацією діяльності. Радикальна зміна 

зовнішнього середовища призводить до нівелювання всієї сукупності звичних для 

особи відносин, виникає необхідність у встановленні нових зв’язків із 

соціальними умовами існування [6]. 

Така швидка трансформація є безумовним стресором, про що писав 

російський психіатр Ю.А. Александровський. Крім цього, не слід забувати, що в 

період формування автентичної інтеріоризованої моделі професійної діяльності 
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співробітник приступає до служби з недостатнім рівнем розвиненості 

професійних якостей та життєвим досвідом [7]. 

Тому в процесі психологічного супроводження періоду адаптації молодого 

патрульного практичні психологи повинні періодично проводити соціометричні 

дослідження серед особового складу з метою виявлення слабоадаптованих 

працівників та проведення з ними коригувальної роботи, профілактики 

антисоціальної поведінки. Крім цього, вони оцінюють можливості 

кваліфікаційного зростання кожного патрульного у просуванні по службі 

відповідно до їх психологічних даних, та формують серед них резерв на 

висунення. В цьому випадку надаються рекомендації щодо прогнозу подальшого 

перебування патрульних на займаній посаді.  

У період психологічної адаптації фахівці психологічної служби проводять 

зустрічі з особовим складом в структурних підрозділах, постійно є присутніми під 

час нарад керівництва та проводять бесіди чи заняття під час службової 

підготовки. Усі ці заходи спрямовані на вияснення реального стану адаптації 

патрульного до умов професії. Щоб визначити цей стан, психологи застосовують:  

 методику «Прогноз», яка спрямована на дослідження рівня нервово-

психічної стійкості; 

 методику оцінки адаптаційних здібностей особистості (багаторівневий 

особистісний опитувальник «Адаптивність»); 

 опитувальник невротичних розладів (BVNK); 

 Фрайбургський особистісний опитувальник (FPI); 

 методику вивчення мотивації (за Т.І. Ільїною), тощо. 

Іншими не менш важливими напрямками психологічного супроводження в 

період адаптації слід вважати наступні. 

1. Участь психолога у попередженні (розв’язанні) міжособистісних 

конфліктів на рівнях «патрульний – патрульний», «патрульний – 

правопорушник», «патрульний – керівник», «патрульний – громадянин», 

«патрульний – суспільство», створення та підтримання оптимального соціально-
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психологічного клімату та керованих особистісних стосунків у службовому 

колективі як запоруки психологічного благополуччя особового складу. 

2. Психологічне забезпечення переговорного процесу у випадках 

виникнення конфліктів. 

3. Участь психолога у проведенні службових розслідувань за фактами 

надзвичайних подій серед особового складу з метою виявлення психологічних 

чинників, що спровокували порушення дисципліни та законності. 

4. Психологічне супроводження всіх видів оперативно-службової діяльності 

працівників. 

5. Проведення аналізу якості виконання патрульними певного виду 

діяльності після вирішення поставленого завдання, стимулювання працівників до 

здійснення об’єктивної самооцінки свого психоемоційного стану у складній 

службовій обстановці, пошуку відвертих відповідей на запитання, що стосуються 

мотивів вибору тих чи інших способів професійних дій.  

6. Навчання особового складу на заняттях у системі професійної підготовки 

способам самоконтролю та саморегуляції психічних процесів; формування в них 

уміння усвідомлювати та враховувати мотиви поведінки інших людей, 

особливості їх особистостей під час налагодження та підтримання 

міжособистісних контактів; відпрацювання морально-поведінкових установок, що 

обумовлюють появу готовності до роботи у складних умовах в інтересах 

дорученої справи.  

7. Розвиток інтересу працівників до психолого-педагогічних аспектів 

професійної діяльності, стимулювання їх прагнення до пошуку обґрунтованих 

відповідей на складні запитання, пов’язані з виконанням посадових обов’язків, з 

опорою на набуті знання з галузі практичної та юридичної психології [174]. 

У процесі професійно-психологічного супроводження практичний психолог 

виявляє осіб з внутрішніми особистісними конфліктами та спрямовує свою 

діяльність на корекцію таких станів. Даний конфлікт може виникнути з причин 

невідповідності очікувань і реалій професії, невдоволення умовами діяльності, 
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матеріально-технічним забезпеченням, виникнення різнопланових інтересів, 

цілей, мотивів і бажань, які одночасно виникають в структурі особистості. 

У патрульного в період виникнення особистісного внутрішнього конфлікту 

переважають негативні емоції. Тому пропонується застосовувати різні способи 

розв’язання конфліктів: 

1) ідентифікація – порівняння себе з іншими щоб опанувати свою 

тривогу та почуття;  

2) раціоналізм – виправдовування самого себе; 

3) проекція – критика інших та перенесення на них негативних емоцій; 

4) заміщення: а) заміщення об’єкта – це перенесення негативних почуттів з 

одного об’єкта, який їх викликав, на інший об’єкт (наприклад, якщо немає 

можливості у відповідь на образу образити свого керівника, можна штовхнути 

його чучело чи муляж, або грюкнути дверима); б) заміщення почуттів – заміна 

негативних почуттів щодо особи на позитивні. 

Важливим аспектом психологічного супроводження є стимулювання 

мотивації нового співробітника. Адже через деякий час особа починає 

переоцінювати свої уявлення про службу в патрульній поліції, цінності і 

сподівання, і якщо виникає проблема неможливості реалізації свого потенціалу, 

своїх здібностей чи знань, вона починає опиратися вимогам діяльності, вести себе 

безвідповідально, байдуже, намагається перекласти своїх обов’язки на інших.  

На підтвердження цього наведемо результати опитування 3.000 

респондентів, проведеного в 2007 р. науково-дослідною лабораторією соціальної 

та психологічної роботи Харківського національного університету внутрішніх 

справ. Встановлено, що на час входження співробітника в професію та через 4-5 

років служби трудова мотивація дещо змінюється. Наприклад, з моменту 

одруження у поліцейського в пріоритеті стає провести більше часу з сім’єю, ніж 

залишатися понад норму на роботі; постійне виконання важкої роботи без 

належної організації робочого часу (добові чергування, тривалі спостереження за 

підозрюваними, майже постійне перебування за кермом авто) швидко скорочує 

ефективність професійної діяльності [182]. 
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Г.В. Андреєва на базі досліджень фахівців в галузі управління пропонує 

керівниками підрозділів 5 відносно самостійних напрямів стимулювання трудової 

мотивації: 

1) матеріальне стимулювання; 

2) поліпшення якості робочої сили; 

3) удосконалення організації праці; 

4) залучення персоналу до процесу управління; 

5) негрошове (моральне) стимулювання [12]. 

Для того, щоб ефективно стимулювати трудову мотивацію, перед 

керівниками структурних підрозділів та практичними психологами стоїть 

завдання – здійснювати постійний моніторинг змін у поведінці підлеглих та 

аналіз ефективності виконання ними службових завдань. Завдяки цьому можливо 

вчасно виявити чинники, які негативно впливають на мотивацію співробітника, та 

швидко сприяти їх усуненню. 

Для визначення динаміки мотивації поліцейських патрульної поліції 

практичні психологи можуть проводити анкетування, фокус-групи та метод орг-

діагностики, після обирають один чи декілька напрямів стимулювання мотивації, 

наведених вище [11]. 

За умови ефективної адаптації до специфіки служби у патрульного 

розпочинається етап професійного зростання, що не має певних часових меж. 

Характеризується він тим, що працівник вже знайомий та підлаштувався до 

«плюсів» і «мінусів» професії та може, враховуючи їх, ефективно і професійно 

виконувати службові завдання. На цій стадії психологічне супроводження 

покликане вчасно виявляти девіації у поведінці фахівця, негативні зміни в 

морально-психологічному кліматі колективу, визначати осіб «групи ризику», 

тощо. 

Щодо проявів девіації у поведінці поіцейського патрульної поліції, то на 

психологічному рівні їх причиною найчастіше вважають професійну деформацію 

особистості. Взагалі девіацію трактують як відхилення від норми. Нами було 

опрацьовано досить велику кількість праць зарубіжних та вітчизняних психологів 
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та соціологів, які вважають що девіація (професійна деформація) за своєю 

сутністю полімодальна: це може бути і грубе поводження в сім’ї, і перенесення 

професійних знань, умінь, навичок у повсякденне життя, яке не стосується 

служби, і зміна стилю спілкування, тощо. 

Як вважає Проскурякова О.С., девіації у поведінці патрульного є 

комплексом специфічних змін окремих якостей, який включає гіпертрофію 

професійно важливих рис, їх трансформацію у свою протилежність; актуалізацію 

і розвиток соціально негативних; пригнічення та атрофію якостей, що суб’єктивно 

оцінюються як другорядні або зайві; дисгармонійні, спотворені співвідношення та 

взаємодію окремих якостей і їх груп. Це визначення робить акцент на відхиленні 

особи поведінкових орієнтирів особи від моральних норм і загальнолюдських 

цінностей [71]. 

Впливають на розвиток девіацій різні чинники, та що стосується 

патрульних, то під впливом виконуваних ними завдань їх особистість з часом 

піддається змінам. У нашому випадку це супроводжується тим, що молоді 

працівники, хоч і пройшли первинну професійно-психологічну підготовку, але ще 

не навчилися правильно виходити із стресових та конфліктних ситуацій, 

невпевнено борються із проявами депресивних станів, часто важко долають свій 

страх перед ризикованими обставинами. 

Прикладом цього може бути сутичка поліцейських з громадянами 

(17 березня 2017 р., м. Київ), які викликали патруль для того, щоб зафіксувати 

пошкодження на покривах автомобільних доріг, спричинені проїздом 

великовантажних авто. 

Як повідомляє відкрите інтернет-видання «Цензор.Нет», патрульні 

прибувши на виклик громадянина, який проживає в м. Києві по 

вул. Березняківській, мали лише зафіксувати пошкодження дороги. Але даний 

громадянин зустрів їх з упередженістю, почав прискіпливо ставитись до їх дій, 

наголошуючи при цьому на їх непрофесійності. Його підтримали перехожі. 

Працівники патрульної поліції не змогли витримати морального тиску з боку 

останніх, зчинилась бійка, в ході якої вони неправомірно застосували фізичну 
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силу до громадянина, який їх викликав. В результаті цього інциденту патрульні 

були відсторонені від виконання службових обов’язків, розпочате службове 

розслідування [110]. 

Цей інцидент є підтвердженням того, що суб’єкти професійно-

психологічного супроводження під час проведення занять у системі службової 

підготовки повинні постійно наголошувати, що громадянин не має прямого 

обов’язку спілкуватися з правоохоронцями ввічливо та доброзичливо. Громадяни 

можуть мати різний культурний рівень та перебувати в різних емоційних станах, 

викликаними різними життєвими обставинами, і поводитися так, як вважають за 

необхідне. Поліцейські патрульної поліції таких прав не мають, тому 

перебуваючи на службі, повинні вміти контролювати свої емоції за будь-яких 

обставин.  

На суб’єктів психологічного супроводження покладається обов’язок 

проведення психопрофілактики відхилень у патрульних, в поведінці яких 

спостерігаються ознаки девіації. Тому, в разі виявлення таких осіб психолог 

вивчає актуальну для поліцейського ситуацію та формує корекційну програму, 

яка відповідає проблемам працівника. Психолог має допомогти патрульному 

організовувати свою діяльність з урахуванням обставин, часу, емоційних затрат, а 

також з урахуванням можливих невдач в досягненні мети. Необхідно постаратися 

переконати правоохоронця, що часткові невдачі – ще не катастрофа, можливий 

проміжний результат, і йому слід продовжувати реалізовувати намічену 

корекційну програму, пов’язуючи всі зусилля з кінцевою метою [149].  

Відповідно до Кваліфікаційних вимог до працівників служби 

психологічного забезпечення та основних напрямів їх діяльності, зазначимо 

наступне їх завдання, що стосується професійно-психологічного супроводження 

діяльності працівників патрульної поліції. Цим завданням є вивчення соціально-

психологічного клімату в підрозділах, що потребує виявлення проблем 

об`єктивного (соціального, професійного) чи суб`єктивного (психологічного) 

характеру, які негативно впливають на відносини в колективі та сприяють 
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постійним конфліктам на рівні систем: «патрульний – патрульний», «патрульний 

– керівник», «керівник – підлеглий».  

Причини погіршення соціально-психологічного клімату в колективі досить 

різні, причому особливо це стосується колективів, що перебувають на етапі 

становлення: це і надмірні амбіції окремих працівників, і різні характери, і 

несприйняття будь-якої критики на свою адресу, і недовіра до колег, і складні 

умови служби, що породжують невдоволеність діяльністю, і недоліки організації 

статутно-рольової та адміністративно-психологічної взаємодії в колективі. 

Негативними наслідками погіршення соціально-психологічного клімату в 

колективі є:  

 великі емоційні і матеріальні втрати від участі в конфлікті; 

 плинність кадрів, зниження рівня дисципліни; 

 вороже ставлення працівників один до одного; 

 надмірне захоплення процесом конфлікту, що шкодить службі; 

 знижений рівень співробітництва між працівниками, які перебувають у 

конфлікті; 

 складне і довготривале відновлення ділових стосунків [90]. 

Для виявлення негативних тенденцій соціально-психологічного клімату в 

підрозділі патрульної поліції психологи можуть застосовувати різні методики 

діагностики. З них нейефективнішим, на нашу думку, є експрес-метод 

вимірювання, запропонований Н.А. Кашиним та Є.А. Осиповою. Даний метод 

дозволяє за короткий час дізнатися про реальний стан загальної обстановки в 

колективі та як почувається в цьому колективі окрема особистість.  

Для встановлення умов статутно-рольової взаємодії досить ефективною є 

методика «Виявлення ділових ролей членів організації» А.Н. Лотушкіна, що 

допомагає встановити соціальну роль кожного працівника в колективі. Крім 

цього, досить часто застосовують експрес-метод по вивченню СПК в підрозділі, 

запропонований О.С. Михалюком, що дозволяє визначити три його компоненти: 

емоційний, когнітивний, поведінковий. В якості емоційного компонента 

розглядається критерій симпатії на рівні «подобається – не подобається», 
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«приємний – неприємний»; поведінковий компонент – «бажання чи небажання 

працювати в даному колективі», «бажання – небажання спілкуватися з членами 

колективу в сфері відпочинку» [199]. 

За результатами проведення даних методик психолог розробляє 

рекомендації по оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі, що 

включають: 

1. поради по управлінню соціально-психологічним кліматом в колективі; 

2. поради керуючій ланці підрозділу по прогнозуванню можливих 

конфліктів в колективі; 

3. поради по оптимальному підбору, розміщенню, навчанню і 

періодичній атестації керівних кадрів; 

4. поради по комплектуванню первинних колективів з урахуванням 

психологічної сумісності учасників; 

5. поради по управлінню процесом формування основних соціально-

психологічних компонентів клімату (норм, цінностей, традицій, групової думки та 

настрою). 

Розглядаючи проблему СПК, слід зупинитися на явищі, що загрожує 

налагодженню оптимальної взаємодії між членами колективу. Дане явище в 

психологічній літературі одержало назву «мобінг» (інший варіант – 

«психологічний терор») і полягає воно в систематичному цькуванні окремих осіб. 

Елементи мобінгу можна спостерігати і в підрозділах патрульної поліції, він, як 

правило, направлений на молодих працівників, на «білих ворон» групи чи на осіб, 

яким заздрять за успішність у справах. 

Мобінг характеризується такими ознаками: працівника можуть 

критикувати, ігнорувати його успіхи і перебільшувати прорахунки; йому не 

надають потрібної інформації або спеціально надають неточні спотворені 

відомості, просто намагаються завадити виконанню службових обов’язків. 

Жертву мобінгу висміюють, ображають, принижують, виключають із соціального 

життя, поширюють плітки чи зводять наклепи.  
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Опитування 1000 респондентів, проведене в 2003 р. американською 

організацією «The Workplace Bullying & Trauma Institute (WBTI)» довело, що 

постійне моральне пригноблення у колективі викликає у працівника негативні 

реакції:  

 стрес (76 %); 

 головні болі (55 %); 

 почуття відсторонення (41 %); 

 сумніви, сором й почуття провини (38 %) [169]. 

Щодо морального стану поліцейського патрульної поліції, то наслідки 

мобінгу часто проявляються у: 

 нічних кошмарах (49 %); 

 безсонні та розгубленості (по 71 %); 

 надмірному вживанні алкоголю, сигарет, медикаментів, їжі (35 %) [151]. 

Враховуючи проблеми на роботі, у кожної четвертої жертви мобінгу 

виникають думки про суїцид або ж про вчинення насилля щодо інших осіб. Крім 

цього, дане явище впливає і на працездатність поліцейського: він втрачає 

впевненість у своїх силах та здібностях, починає уникати виконання своїх 

службових завдань та просто боїться опинитись у неприємній ситуації. 

Для виявлення та запобігання проявів мобінгу в службових колективах 

практичні психологи проводять психологічні обстеження осіб, у яких 

спостерігається різке погіршення результатів у професійній діяльності, є прояви 

негативного емоційного стану або схильності до самогубства, має місце 

конфліктність в колективі або сім’ї. Психолог повинен виявити, хто є ініціатором 

цькування, і проводити роботу по виведенню особи з ситуації психологічного 

насилля. 

Для того, щоб уникнути проявів мобінгу та постійно підтримувати 

сприятливий психологічний клімат в колективі, психологи вивчають 

соціометричну структуру колективу, а також надають керівникам підрозділів 

рекомендації щодо комплектування нарядів, які виходять на своє добове 

чергування, з урахуванням психологічної сумісності учасників. 
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Соціометричні дослідження потрібні для: 

1) визначення єдності колективу; 

2) визначення лідерів та аутсайдерів колективу; 

3) пошук мікрогруп в колективі, 

Соціометричні процедури є досить різними та проводяться вони груповими 

методами: від анонімного опитування до колективних обговорень.  

Враховуючи результати досліджень, психологи надають керівникам 

підрозділів рекомендації щодо персонального складу нарядів з тим, щоб знизити 

напруженість у колективі, що виникає через взаємну ворожість деяких членів 

групи. Налагоджена робота в колективі дає можливість ефективно та професійно 

виконувати службові завдання кожному.  

В ході професійно-психологічного супроводження адаптації молодих 

працівників, комплектації колективів службових нарядів, визначення девіацій у 

поведінці патрульного із внутрішніми конфліктами, проводиться постійна робота 

по виявленню осіб, які потребують посиленої психологічної уваги. Згідно 

Положення МВС України «Про групу посиленої психологічної уваги в органах 

внутрішніх справ України та навчальних закладах МВС України» від 28.07.2004 

№ 842, посиленою психологічною увагою є система комплексних заходів 

психологічного характеру, що здійснюються з метою своєчасної профілактики та 

попередження надзвичайних подій серед працівників, підвищення рівня 

адаптаційних можливостей особистості до умов службової діяльності, 

забезпечення психологічного благополуччя, збереження психічного й фізичного 

здоров’я, запобігання службовому та побутовому травматизму. 

Підстави для включення працівників до цієї групи досить різні, основними з 

них є: 

– патрульному досить важко адаптуватись до умов професії впродовж 

тривалого часу; 

– у патрульного виявлений негативний психоемоційний стан; 

– наявні ознаки соціально-психологічної дезадаптації особистості;  

– патрульний допускає систематичні порушення службової дисципліни; 
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– патрульному важко встановлювати міжособистісних стосунків, він 

схильний до конфліктів, що викликає погіршення соціально-психологічного 

клімату в колективі; 

– патрульний надмірно вживає алкоголь чи є підозри на вживання ним 

наркотичних, токсичних речовин чи психотропних препаратів; 

– наявні прояви передсуїцидальної поведінки; 

– серед близьких родичів патрульного є психічно хворі особи; 

– патрульний схильний до невротичних та депресивних реакцій; 

– патрульний застосував вогнепальну зброю на ураження; 

– патрульний перебував в екстремальних ситуаціях, зокрема, пов’язаних із 

загибеллю людей; 

– патрульний особисто звернувся за допомогою [111]. 

З даними особами проводиться індивідуальна психокорекційна робота. Для 

того, щоб коригувати особистість та діяльність патрульного, психологи 

намагаються, насамперед, встановити продуктивний психологічний контакт, 

визначають основні проблеми, що тривожать особу. Після етапу 

психодіагностики здійснюється власне психокорекція, основними завданнями 

якої є доведення до свідомості особи психологічних чинників, через які 

виникають труднощі, і консультування щодо питань, пов’язаних із 

самовихованням витримки, самовладання, вміння спілкуватися [88].  

Серед форм психокорекційної роботи розповсюдженою визнається групова, 

яка проводиться серед постійного складу підрозділу. Основною метою групової 

роботи є формування у патрульних навичок вирішення соціально-психологічних 

проблем і психологічно підготовка їх до діяльності в екстремальних та 

ризикованих для життя і здоров’я ситуаціях. 

Групова форма переважає серед інших в тому, що дозволяє проводити 

профілактичну та корекційну роботу як безпосереднє спілкування в колективі та 

сприяє довгостроковому прогнозуванню поведінки всіх учасників групи. 

Спрямована вона, в першу чергу, на тих осіб, які за результатами соціометричних 

досліджень були віднесені до аутсайдерів та мають проблеми в адаптації до умов 
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служби, а також з тими, хто висловив бажання відвідувати такі заняття для 

удосконалення своїх навичок у спілкуванні.  

Отже, після успішної адаптації патрульного до умов служби та належної 

психологічної підготовки, вельми необхідним постає професійно-психологічне 

супроводження, яке покликане сприяти цілеспрямованому розкриттю і розвитку 

здібностей людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню 

здоров’я та життя [112].  

Саме вчасне психологічне консультування, психологічна корекція та 

психологічна реабілітація, представлені професійно-психологічним 

супроводженням, запобігають деформації психосоматичного статусу особи та 

повертають її до оптимального стану. 

Ми вважаємо, що основними заходами професійно-психологічного 

супроводження в системі забезпечення діяльності патрульної поліції є: 

проведення занять у системі службової підготовки щодо удосконалення 

професійних психологічних якостей, розвиток психологічної стійкості та 

передбачливості, особистої дисциплінованості; набуття психологічної 

компетентності; прогнозування динаміки емоційного стану працівників; 

комплектування робочих груп і нарядів, підготовка патрульних до дій в 

екстремальних умовах; сприяння внутрішній самомобілізації. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Професійний психологічний відбір – застосування сукупності заходів 

психофізичної та індивідуально-психологічної діагностики, направлене на 

оцінювання психофізіологічних та психологічних властивостей особистості як 

відповідних або, навпаки, невідповідних вимогам поліцейської діяльності. 

Процедура відбору повинна передбачати: 1) попереднє вивчення для визначення 

наявності необхідного початкового рівня підготовки фахівців; 2) соціально-

психологічне вивчення для виявлення у кандидатів тих соціально обумовлених 

психологічних властивостей, які необхідні для успішної роботи в колективі та 
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відображають готовність виконувати поставлені завдання; 3) психологічна 

діагностика – для встановлення наявності та рівня розвиненості якостей і 

здібностей, необхідних для оволодіння професією. 

2. Ми не підтримуємо ідею необхідності нормативного затвердження 

переліку методик, якими може користуватися психолог-практик при проведенні 

психодіагностичного дослідження: залежно від поставлених завдань та вже 

встановлених особливостей особистості він може значно варіювати. Інша річ, що 

для потреб професійно-психологічного відбору методики слід жорстко 

стандартизувати, віддаючи безумовну перевагу тим, результати яких піддаються 

кількісному обрахуванню та можуть порівнюватися з наявним еталоном 

(критеріями норми).  

3. Професійно значущі якості є відображенням наступних підсистем 

структури особистості: світоглядних, морально-етичних, естетичних та інших 

переконань, що відображаються в характері людини, її ставленні до професії; 

здібностей, що забезпечує успішність оволодіння трудовими вміннями, 

навичками та знаннями; властивостей, що зумовлюють готовність до виконання 

професійних функцій, і системи характеристик, що визначають рівень розвитку 

тих психічних явищ, вираженням яких вони є; індивідуальних особливостей, що 

впливають на ефективність професійної діяльності, успішність її освоєння. 

4. Реалізація працівниками патрульної поліції професійних завдань 

здійснюється не просто в складних, а переважно в екстремальних умовах. 

Негативними наслідками цього стали висока плинність, нестача кадрів, 

збільшення кількості дисциплінарних порушень, зловживання службовим 

становищем. Подолання цих негативних явищ та тенденцій потребує, серед 

іншого, налагодження системи ефективної професійно-психологічної підготовки.  

5. Під професійною психологічною підготовкою ми розуміємо сукупність 

заходів, спрямованих на соціально-професійний розвиток людини як активної 

особистості, яка набуває професійних знань, умінь та навичок із професійної 

стійкості, спостережливості, здатності встановлювати психологічні контакти, які в 

подальшому забезпечуватимуть успішне виконання службових завдань. 
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6. Професійне становлення особи відбувається в два етапи: професійної 

адаптації та професійного зростання, коли поліцейський вже підлаштувався до 

специфічних умов праці і може професійно та ефективно виконувати поставленні 

завдання. При цьому адаптація працівника патрульної поліції містить в собі усі 

аспекти пристосування до роботи, а саме – професійну, психофізіологічну, 

соціально-психологічну, організаційно-адміністративну, економічну та санітарно-

гігієнічну адаптацію. 

7. Процес адаптації працівника патрульної поліції до особливостей служби 

слід розглядати як досить тривалий (до 3-х років), що пояснюється необхідністю 

суттєвих трансформацій особистості, значними змінами соціального оточення та 

життєвого ритму, встановленням нових зв’язків із соціальними умовами 

існування. Така швидка трансформація є безумовним стресором. 

8. Важливим аспектом психологічного супроводження є стимулювання 

мотивації нового співробітника. Адже через деякий час особа починає 

переоцінювати свої уявлення про службу в патрульній поліції, цінності і 

сподівання, і якщо виникає проблема неможливості реалізації свого потенціалу, 

своїх здібностей чи знань, вона починає опиратися вимогам діяльності, вести себе 

безвідповідально, байдуже, намагається перекласти своїх обов’язки на інших.  

9. На етапі професійного зростання основним завданням психологічного 

супроводження є своєчасне виявлення ознак емоційного вигорання та девіацій у 

поведінці патрульного поліцейського, негативних змін в морально-

психологічному кліматі колективу, визначення та психокорекційна робота з 

особами, віднесеними до групи посиленої психологічної уваги. 

10. Налагодженню оптимальної взаємодії між членами колективу можуть 

заважати прояви мобінгу (психологічного терору), що полягає в систематичному 

цькуванні окремих осіб. Як правило, він направлений на молодих працівників, на 

«білих ворон» групи чи на осіб, яким заздрять за успішність у справах. Мобінг в 

патрульній поліції реалізується у формі переслідування: працівника можуть 

критикувати, ігнорувати його успіхи і перебільшувати прорахунки; йому не 
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надають потрібної інформації або спеціально надають неточні відомості, просто 

заважають виконувати службові обов’язки. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ І ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Закінчується третій рік, як новостворена патрульна поліція дбає про безпеку 

та порядок на вулицях українських міст. Відібрані та підготовлені з нуля 

поліцейські своїми справами почали доводити, що реформа правоохоронних 

органів зрушила з місця. Та, разом із цим, з кожним днем кількість поліцейських 

патрульної поліції, які звільняються за власним бажанням з лав поліції, зростає.  

З психологічної точки зору така ситуація спричиняється тим, що в період 

адаптації до служби у патрульного виникають внутрішньоособистісні конфлікти, 

спричинені суперечливістю між уявною моделлю служби, якою керувався 

патрульний при обранні професії, та її реальними умовами. Крім цього, 

поліцейська діяльність має специфічну організацію та особливості, до якої 

прилаштуватися не кожна особа. Це стосується постійної психологічної 

напруженості, переважання в ній негативних емоцій над позитивними, сталої 

конфліктності у взаємовідносинах з оточуючими, недостатньої матеріальної 

винагороди за виконану роботу, тощо. Процес «вимивання» кадрів 

розпочинається тоді, коли романтизм професії розсіюється, а внутрішні посили 

мотивації перестають впливати на діяльність поліцейського.  

 

3.1. Організаційно-правові заходи удосконалення превентивної 

діяльності поліцейських 

 

Сучасний процес реформування правоохоронних структур України, а саме 

Національної поліції сприяє жвавому обговоренню питань по здійсненню 

ефективних заходів спрямованих на зміцнення законності і правопорядку, реальне 

забезпечення громадян їх законними правами та свободами, а також на постійний 

захист цих прав. Особливо при обговоренні звертають увагу на зменшення рівня 

злочинності в країні у зв’язку з досить високим рівнем криміногенності. 
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Розглядається досить велика кількість заходів по стабілізації та недопущенню 

криміногенних ситуацій в країні. Одним з цих ефективних заходів вважається 

соціальна профілактика виконання якої покладається на всі органи державної 

влади.  

В Україні профілактика правопорушень проводиться згідно Конституції 

України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних 

договорів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, законів та інших нормативних 

правових актів суб’єктів профілактики, нормативно-правових актів МВС України 

та Національної поліції країни. 

Діяльність поліцейських патрульної поліції, безумовно, спрямована на 

здійснення превентивної профілактичної діяльності. Саме цей компонент системи 

юридичної діяльності сприяє виявленню криміногенних умов вчинення 

протиправних дій та їх нейтралізації. Згідно визначення науковців, профілактика 

передбачає безпосереднє попередження злочинів (усунення причин та умов 

вчинення того чи іншого протиправного діяння) та прямий вплив на 

правосвідомість населення за допомогою використання можливостей патрульної 

поліції в сфері правозастосування [95]. 

Патрульна поліція при застосуванні профілактичних мір керується 

відомчими та позавідомчими нормативно-правовими актами: Закон України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VІІІ, Закон України «Про 

попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р. № 2789-III, Наказ НП України 

від 06.11.2015 р. № 73 «Про затвердження Положення «Про Департамент 

Патрульної поліції», Наказ МВС від 28.07.2017 р. № 650 «Про затвердження 

Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції», Постанова КМУ 

від 28.10.2015 р. № 877 «Про затвердження Положення про Національну 

поліцію», Постанова КМУ від 17.12.2008 р. № 1102 «Про затвердження Порядку 

тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних 

майданчиках і стоянках», Наказ МВС та МОЗ від 09.11.2015 р. № 1452/735 «Про 

затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів 
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ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», Наказ 

ГУ НП в Київській області від 31.12.2015 р. № 90 Положення про Управління 

превентивної діяльності ГУНП в Київській області, Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про заходи щодо посилення 

боротьби зі злочинністю в Україні», Указ Президента України від 16.06.2015 р. 

№ 341/2015, Указ Президента України від 19.07.2005 р. № 1119/2005 «Про заходи 

щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності» та 

Комплексні програми профілактики правопорушень на 2015-2020 роки. 

Вище наведена нормативна база регулює й діяльність органів, до 

повноважень яких входить проведення соціальної профілактики. Якщо звернутися 

до Проекту Закону України «Про профілактику злочинності», соціальна 

профілактика є системою заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин і 

умов, що сприяють вчиненню злочинів. Профілактичні заходи можуть 

здійснюватися на всій території України або в окремому її регіоні, галузі 

народного господарства, на підприємстві, в установі, організації незалежно від 

форм власності, щодо групи населення (загальна профілактика) або стосовно 

конкретної особи (індивідуальна профілактика) [142]. 

Функції проведення профілактичної роботи покладені на органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації всіх 

форм власності, громадські формування з охорони громадського порядку, на 

окремих громадян, а також на державні органи і організації, що проводять роботу 

з профілактики правопорушень.  

І.М. Даньшин запропонував типологію суб’єктів та їх функцій по 

здійсненню профілактичної діяльності, яка відповідає умовам сьогодення: 

1) визначають її основні напрями, завдання, форми, планують, спрямовують 

та контролюють профілактичну діяльність, забезпечують її правове регулювання; 

2) здійснюють безпосереднє управління та координацію боротьби зі 

злочинністю; 



 116 

3) виявляють та вивчають об’єкти попереджувального впливу, інформують 

про це інших суб’єктів; 

4) реалізують запобіжні заходи, спрямовані на упередження виникнення, 

обмеження, усунення криміногенних явищ, захист прав і законних інтересів 

громадян, соціальних цінностей; 

5) вживають заходів щодо попередження та припинення злочинності та її 

окремих проявів [156]. 

Нам видається, що цей перелік суб’єктів потрібно доповнити структурними 

підрозділами, які відслідковують реальний стан криміногенності, аналізують 

причини вчинення протиправних діянь та, виходячи з цього, визначають їх 

конкретні види, які в подальшому потрібно буде усувати. Крім цього, слід 

зазначити наукові установи, які під кожен вид правопорушення (майнові, 

економічні, насильницькі, щодо неповнолітніх або вчинені неповнолітніми) 

розробляють методичні матеріали, де надаються правила, етапи, форми, засоби 

проведення безпосередньої профілактики правопорушень. 

В ч. 1. ст. 1 Розділу III наказу НП України від 06.11.2015 р. № 73 

«Положення про Департамент патрульної поліції» зазначено, що підрозділи 

патрульної поліції: «…провадять превентивну та профілактичну діяльність, 

спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляють причини та 

умови, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних 

правопорушень, вживають заходів в межах своєї компетенції щодо їх 

усунення» [122].  

Це означає, що одним із основних суб’єктів проведення превентивної 

(профілактичної) діяльності, поряд з дільничними офіцерами поліції та 

оперативними працівниками, є поліцейські патрульної поліції. Оскільки 

поліцейська професійна діяльність належить до систем «людина – людина» та 

«людина – право», здійснювані ними профілактичні заходи мають свої 

психологічні особливості. 

Профілактична діяльність у контексті здійснення патрульною поліцією є 

поняттям досить загальним і широким. Як зазначає О.Л. Соколенко, профілактика 
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є низкою дій, спрямованих на захист основ конституційного ладу; прав, свобод і 

законних інтересів людини і громадянина, законності та правопорядку [178]. 

Поволоцька С.Г. сутністю профілактичної діяльності вважає 

багаторівневість, причому ця система складається з окремих взаємообумовлених 

елементів – запобігання, превенції, протидії, що створюють певну їх цілісність на 

основі загальної мети [107]. 

М.В. Лошицький під профілактикою, яку здійснюють правоохоронні 

структури, розуміє сукупність заходів кримінально-правового впливу, що 

застосовуються для усунення криміногенних факторів або ж активізації чинників, 

що перешкоджають вчиненню злочинів [73]. Таке визначення видається нам 

звуженим, оскільки стосується лише заходів кримінального впливу та не 

розкриває всього обсягу дій по недопущенню вчиненню правопорушень, злочинів 

чи проступків.  

Досить вдалим є визначення профілактики В.В. Голінним, який вважає, що 

це – діяльність спрямована на втілення заходів з виявлення, попередження, 

обмеження й усунення негативних явищ і процесів, що породжують і 

зумовлюють їх [65; 67]. 

У Наказі МВС України «Про затвердження Положення про профілактику 

правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками 

Державної міграційної служби України» від 25.05.2012 № 452 [128] законодавець 

зазначає, що профілактика правопорушень є системою організаційних, правових і 

виховних заходів, спрямованих на попередження та усунення причин і умов, що 

сприяють учиненню протиправних дій. 

У Наказі МВС України «Про затвердження Інструкції з організації 

діяльності дільничних офіцерів поліції» від 28.07.2017 р. № 650 прописано, що 

профілактичною (превентивною) роботою є діяльність, передбачена 

законодавством України, спрямована на попередження кримінальних та інших 

правопорушень, перевірку дотримання обмежень, установлених законом відносно 

осіб, які перебувають на превентивному обліку, здійснення поліцейського 

піклування [116]. 



 118 

Згідно цих визначень, в загальному сенсі профілактика має за мету 

зменшити масштаби злочинності в країні; у вузькому – передбачає прямий вплив 

на осіб, які схильні вчинити правопорушення чи злочин, та на осіб, які за своїми 

індивідуальними особливостями схильні стати жертвою правопорушення чи 

злочину. 

Відповідно до мети профілактичної діяльності, перед представниками 

патрульної поліції постають завдання: 

1) прямого впливу на криміногенні чинники; 

2) виявлення та подолання детермінант антисоціальної поведінки; 

3) попередження утворення нових криміногенних чинників та злочинних 

середовищ; 

4) безпосереднього впливу на поведінку осіб, які схильні до вчинення 

аморальних та протиправних діянь; 

5) мінімізації рецидивної протиправної поведінки; 

6) виявлення осіб, які схильні стати жертвою протиправного діяння та 

корекція їх віктимності; 

7) правового виховання; 

8) удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання 

вчиненню правопорушень; 

9) проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення; 

10) посилення роботи з протидії наркоманії, дитячій бездоглядності, 

злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному середовищі та в сім’ях; 

11) взаємодії з державними органами, громадськими організаціями та 

населенням у виявленні фактів правопорушень; 

12) забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх (захист від 

застосування насильства та експлуатації); 

13) реалізація інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 

програм профілактики правопорушень тощо.  

Усі ці завдання зумовлені наявністю функцій, які розкривають зміст 

профілактичної діяльності. До них відносять:  
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– запобіжно-регулятивну функцію, що відповідає за переконання людини до 

вчинення дій, які відповідають приписам законодавства. Крім цього, дана функція 

відповідає за вирішення протиріч, які виникають у взаємовідносинах та зміцнення 

взаємодії сторін цих взаємовідносин; 

– охоронну функцію, яка спрямована на захист суспільних інтересів від 

посягання та антисуспільної поведінки щодо них; 

– виховну функцію, що визначає пріоритетність превенції як переконання у 

необхідності моральної та законослухняної поведінки; 

– прогностичну функцію, яка забезпечує суб’єктів профілактики 

інформацією, котра дозволяє в подальшому визначити пріоритетні напрямки 

попередження неправомірної поведінки [31]. 

Вищенаведені завдання та функції вказують на те, що змістом 

профілактичної діяльності є попередження та припинення вчинків, які 

загрожують публічному порядку, безпеці та суспільним інтересам. Попередження 

є комплексом дій, спрямованих на усунення навіть намірів вчинення 

протиправних дій. Припиненням же є заходи, які не дозволяють вчиняти дії, що 

суперечать закону.  

Всі ці заходи мають свої межі компетенції, що передбачає можливість 

кожного суб’єкта профілактичної діяльності виконувати заходи превенції 

відповідно до своїх функціональних обов’язків. Згідно цього розподілу 

профілактика проводиться на загальному та індивідуальному рівні. 

Загальна профілактика є комплексом перспективних соціально-економічних 

і культурно-виховних заходів, спрямованих на подальший розвиток та 

вдосконалення суспільних відносин і усунення або нейтралізацію водночас 

причин та умов злочинності [156]. 

До заходів загальної профілактики правопорушень належать: 

– кримінологічна експертиза (дослідження змін у криміногенній обстановці 

в зв’язку з прийняттям певного правового акту); 

– роз’яснення серед населення положень законодавства України, що 

стосуються профілактики правопорушень та віктимності; 
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– кримінологічне дослідження (вивчення обставин вчинення 

правопорушень та обґрунтування необхідності застосування тих чи інших видів і 

форм профілактики); 

– профілактична перевірка (заходи з перевірки інформації, яка вказує на 

наміри готування чи вчинення правопорушення/злочину); 

– припис, постанова (винесення письмової вимоги по усуненню умов, 

виявлених після профілактичної перевірки, що сприяють вчиненню 

неправомірних дій); 

– інформування за допомогою ЗМІ населення про реальний стан 

правопорядку, засоби та методи захисту громадян і власності від правопорушень, 

що застосовуються; 

– профілактична допомога (створення пунктів допомоги знедоленим, 

центрів реабілітації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 

роз’яснення небезпеки віктимної поведінки та адекватних дій в умовах, що 

сприяють учиненню правопорушень) [118].  

Рівень індивідуальної профілактики становить собою систему 

цілеспрямованого, організованого, з урахуванням педагогічних вимог, виховного 

впливу на свідомість, почуття, волю профілактованої особи, з метою усунення, 

нейтралізації, блокування у неї негативних і, одночасно, формування позитивних 

якостей, стереотипів і звичок законослухняної поведінки [156]. 

Індивідуальна профілактична робота здійснюється щодо осіб: 

 які ще не вчинили протиправних дій, але у зв’язку з несприятливими 

умовами перебувають в зоні ризику їх вчинення; 

 які постійно вчиняють правопорушення, ведуть хуліганський спосіб 

життя, наміри яких вказують на підготовку до вчинення конкретного злочину;  

 які почали вчиняти злочин, але з певних причини не довели його до 

завершення; 

 які вчинили злочин і мають намір в подальшому вчиняти аналогічні або 

схожі злочини.  

Заходи індивідуальної профілактики правопорушень представлені: 
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– профілактичною бесідою (проводиться для пояснення всієї небезпечності 

діяння та попередження таких дій в майбутньому); 

– роз’ясненням законодавства (пояснення вимог законодавства проводиться 

для стимулювання правомірної поведінки);  

– усним попередженням про неприпустимість протиправних дій (вимога 

припинення протиправних дій та застереження щодо недопустимості цих дій); 

– офіційним попередженням про неприпустимість вчинення насильства в 

сім’ї (якщо ознаки кримінального караного діяння відсутні); 

– офіційним застереженням про неприпустимість протиправної поведінки 

(якщо особа вчинила більше двох правопорушень, які посягали на публічну 

безпеку і порядок); 

– профілактичним обліком (занесення у відповідні комп’ютерні 

інформаційні системи осіб, які неодноразово допускали вчинення 

адміністративних правопорушень, вдавалися до насилля в сім’ї, не виконували 

належно батьківські обов’язки, визнані наркоманами чи токсикоманами тощо); 

– адміністративним наглядом органів Національної поліції (згідно Закону 

України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі»);  

– соціальним патронажем осіб, які відбували покарання у вигляді 

обмеження волі або її позбавлення на певний строк (застосування заходів 

економічного, юридичного, соціального характеру до осіб, які цього потребують). 

Крім цих заходів, індивідуальна превенція передбачає віктимологічну 

профілактику. Якщо вищезазначені заходи спрямовані на усунення девіантної 

поведінки особи, то віктимологічна профілактика спрямована на виявлення осіб, 

які за певними індивідуальними та соціальними ознаками (неуважність, 

розгубленість, довірливість, надмірна сміливість тощо) можуть стати 

потенційними жертвами протиправних дій.  

На нашу думку, в практичній діяльності патрульної поліції досить важко 

розділяти загальну та індивідуальну профілактики, оскільки вони взаємозалежні, 
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взаємопов’язані між собою, застосовуються комплексно та доповнюють одна 

одну залежно від ситуацій, які складаються.  

Так як, в нашій країні поліцейські патрульної поліції покликані здійснювати 

профілактичну роботу по усуненню загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і 

публічній безпеці, основними превентивними заходами, які вони мають право 

застосовувати згідно ст. 31 Закону України «Про Національну поліцію» є: 

1) перевірка документів особи (поліцейський патрульної поліції вимагає 

пред’явити документи, якщо особа за зовнішніми ознаками схожа на особу, яка 

перебуває в розшуку, безвісно зникла, вчинила або має намір вчинити 

правопорушення, має зброю чи інші речі з обмеженим обігом, перебуває на місці 

вчинення злочину, перебуває на території зі спеціальним режимом); 

2) опитування особи (поліцейський патрульної поліції пропонує особі 

добровільно (за власним бажанням) надати інформацію щодо певних обставин 

для оперативного реагування на протиправні дії та швидкого реагування на 

протиправні дії та негайного переслідування порушника); 

3) поверхнева перевірка і огляд (поліцейський патрульної поліції може 

безконтактно або контактно перевірити чи оглянути особу, якщо вважає що в неї 

присутні речі обіг яких обмежений або заборонений. Крім цього, транспортний 

засіб перевіряється патрульним з метою виявлення в ньому правопорушника, 

речей із обмеженим обігом та якщо він сам став знаряддям вчинення 

правопорушення чи злочину); 

4) зупинення транспортного засобу (поліцейський патрульної поліції може 

обмежити право водія на вільне пересування шляхом зупинки транспортного 

засобу з обов’язковим повідомленням водія про причини зупинки (далі– ТЗ), 

якщо ТЗ став знаряддям правопорушення чи злочину, якщо ТЗ перебуває в 

розшуку, якщо виникла необхідність залучення водія до надання допомоги тощо); 

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території 

(поліцейський патрульної поліції може заборонити особі перебувати на певній 

території з причин забезпечення публічної безпеки і порядку, якщо на місцевості 

перебувають втікачі з-під варти і тривають дії по їх затриманню; в разі спалаху 
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епідемії, проведення масових акцій, проведення ремонту доріг, огляду ДТП та 

здійснення слідчо-оперативних дій тощо); 

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю (поліцейський патрульної поліції може згідно ст. 260 КУпАП 

застосувати до особи адміністративний арешт, якщо було вчинено дрібне 

хуліганство, вчинення насильства в сім’ї, ігнорування порядку проведення зборів; 

якщо особа явно злісно ухиляється від виконання законних вимог поліцейського 

тощо. Речі, що стали знаряддям правопорушення вилучається. ТЗ тимчасово 

затримуються поліцейськими та доставляються на спеціальний майданчик чи 

стоянку); 

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи (поліцейський 

патрульної поліції може проникнути до житла без вмотивованого рішення суду, 

якщо виникла необхідність врятувати людей чи майно; затримати осіб, які 

вчинили злочин і переховуються у приміщенні; припинити вчинення злочину, 

який вчиняється щодо життя осіб, які в приміщенні); 

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ 

(поліцейський патрульної поліції сприяє вилученню зброї, боєприпасів та інших 

речей, які зберігалися і використовувалися з порушенням); 

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції 

фото– і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису 

(поліцейський патрульної поліції на однострої чи ТЗ може закріпити технічні 

прилади, які сприяють виявленню правопорушень та порушень ПДР); 

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, 

які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб 

(поліцейський патрульної поліції може перевірити особу на предмет дотримання 

нею обмежень передбачених Законом України «Про адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 01.12.1994 р. № 264/94-

вр [113] та Наказом МВС України та ДДУПВК від 04.11.2003 р. № 1303/203 «Про 

затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі») [118]; 
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11) поліцейське піклування (поліцейський патрульної поліції повинен 

вчинити всі необхідні заходи для надання допомоги особам, які з особистих, 

майнових, побутових проблем потребують такої допомоги (перелік осіб 

зазначений в ст. 41 Закону України «Про Національну поліцію»). 

Згідно пп. 5,6 Декларації про поліцію, поліцейський повинен протидіяти 

порушенню права, тому всі вище зазначені превентивні заходи мають чітку 

профілактичну спрямованість і сприяють невчиненню правопорушень з боку 

осіб [166].  

Попередження і профілактика правопорушень поліцейськими патрульної 

поліції полягає: 

1) у прямому впливі на осіб, щоб не допустити їх протиправної поведінки; 

2) в усуненні тих причин і умов, що слугують вчиненню правопорушення. 

Ці заходи не несуть в собі карального змісту і не завжди їх застосування 

пов’язане з певною антигромадською поведінкою осіб. Завдяки застосуванню 

таких заходів, поліцейські патрульної поліції формують безпечні умови для 

додержання вимог законодавства та можуть попередити випадки посягання на 

суспільні права і свободи, які перебувають під охороною права. 

Враховуючи відомчі та міжвідомчі накази МВС та НП України 

представники патрульної поліції виконують низку додаткових профілактичних 

заходів на загальнодержавному, регіональному та міському рівнях. Окрім цих 

рівнів, як зазначає В.І. Фелик, поліцейські мають здійснювати профілактику 

правопорушень за видами:  

– профілактика правопорушень в сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху;  

– профілактика правопорушень, що посягають на публічну безпеку та 

порядок;  

– профілактика правопорушень, що посягають на власність; 

– профілактика корупційних правопорушень;  

– профілактика правопорушень у сфері службової діяльності в органах 

поліції; 
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– профілактика інших видів правопорушень [196]. 

У практичній діяльності поліцейського патрульної поліції існують й інші 

профілактичні заходи. Тому, враховуючи реалії сьогодення, профілактична 

діяльність підрозділів патрульної поліції носить всебічний та всеохоплюючий 

характер. Так, оскільки безпосереднім завданням патрульної поліції є 

забезпечення безпеки на дорогах, працівники здійснюють профілактичні заходи, 

спрямовані на попередження виникнення дорожньо-транспортних пригод з вини 

водіїв, які перебувають за кермом у нетверезому стані (рейди «Тверезість»). Такі 

заходи проводяться як в нічний, так і в денний час поряд із розважальними 

закладами (кафе, ресторани, бари, нічні клуби) і представлені роз’яснювальними 

бесідами з водіями, пам’ятками та інформаційними листівками. В разі виявлення 

водіїв у стані сп’яніння, полісмени складають відповідні процесуальні документи.  

Ще одним дієвим профілактичним заходом патрульної поліції є рейд 

«Перевізник». Патрульні під час цього профілактичного заходу перевіряють 

дотримання водіями пасажирського транспорту правил висадки пасажирів. Окрім 

цього, вони виявляють водіїв, які відхиляються від свого маршруту, перевозять 

надлімітну кількість пасажирів, керують транспортними засобами, що 

перебувають у несправному стані. До проведення таких заходів поліцейські 

можуть залучати представників управлінь Укртрансбезпеки в областях та 

керівників перевізних компаній. В разі виявлення вищезазначених порушень, 

поліцейські патрульної поліції уповноважені винести офіційне застереження та 

скласти адміністративний протокол.  

Щоб попередити дитячий травматизм на дорогах, поліцейські патрульної 

поліції у взаємодії з представниками ювенальної превенції проводять акції під 

назвою «Обережно! Діти на дорозі!». Вони відвідують навчальні заклади та 

проводять з дітьми бесіди щодо причин дитячого травматизму та правил 

поводження на дорозі. У формі квестів та ігор поліцейські намагаються пояснити 

дітям основні правила дорожнього руху та застерігають від їх порушення.  

Поряд з цим, поліцейські наголошують неповнолітнім на необхідності 

дотримання правил поводження з незнайомцями та правил поводження з 
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вибухонебезпечними предметами. Застерігають від перебування неповнолітнього 

без дорослих у місцях з підвищеною криміногенністю та розповідають про 

наслідки. Також поліцейські уповноважені проводити інформаційно-

роз’яснювальні бесіди із проблемними учнями, які постійно порушують 

дисципліну, відсутні на заняттях, палять, вживають наркотичні речовини, що 

сприяє виправленню таких дітей.  

Крім цього, поліцейськими проводяться профілактичні бесіди щодо 

протидії застосування насилля до неповнолітніх. Під час цих бесід вони 

розповідають про права дітей та намагаються отримати інформацію щодо 

неповнолітніх, які постійно піддаються насильству. Під кінець лекції дітям 

роздають пам’ятки, в яких йдеться про права дітей, види насилля, заходи протидії 

насильству та установи, куди можна звернутись в разі застосування до них різних 

видів насилля.  

У взаємодії з превентивними підрозділами, поліцейські патрульної поліції 

проводять профілактичні заходи щодо виявлення сімей, в яких батьки вдаються 

до насилля, примушують дітей до бродяжництва та сімей, в яких діти самовільно 

покинули родину. Такі заходи здійснюються в межах рейдів «Діти вулиці», 

«Вокзал», «Підліток», «Канікули», під час яких оглядаються вокзали, підвальні 

приміщення, нічні розважальні заклади задля виявлення та повернення в сім’ю чи 

в соціальні реабілітаційні центри дітей-втікачів та безпритульних.  

У постійній взаємодії з дільничними офіцерами поліції та представниками 

міграційних служб патрульні беруть участь у профілактичних заходах під назвою 

«Мігрант». Відповідно до Наказу МВС України «Про затвердження Інструкції 

про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної 

прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної 

поліції України» від 04.08.2017 р. № 689 [119], дані заходи проводяться з метою 

запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з міграцією населення, торгівлею 

людьми та виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну 

ситуацію в країні. Під час такої загальноукраїнської профілактики патрульні 
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можуть вимагати пред’явити документи, що посвідчують особу, в підозрілих та 

застосувати адміністративний арешт в разі необхідності.  

Наступним загальноукраїнським профілактичним заходом, якому сприяють 

поліцейські патрульної поліції, є розшук призовників, офіцерів запасу та 

дезертирів, які ухиляються від військової служби. Також відбувається 

профілактична акція під назвою «Розшук», спрямована на розшук осіб, які 

переховуються від органів влади з різних причин. Наслідком такої акціє є вимога 

прибути до відповідного органу або примусове доставлення особи до цього 

органу. 

Якщо вищезазначені профілактичні акції проводяться постійно або через 

невеликі проміжки часу, інші заходи профілактики є сезонними. Прикладом тут 

може бути профілактична бесіда на місцях відпочинку влітку. поліцейські 

патрульної поліції у взаємодії з представниками ДСНС проводять бесіди щодо 

правил поводження на водоймищах, в лісі, в горах тощо; навчають відпочиваючих 

навичкам надання першої медичної допомоги, діям при виникненні пожежі та при 

виявленні вибухонебезпечних предметів, що в подальшому зможе зберегти їм 

життя і здоров’я.  

Взимку патрульні у взаємодії з іншими представниками органів 

Національної поліції можуть проводити рейди під назвою «Ялинка» або 

«Проліски». Рейд «Ялинка» спрямований на протидію незаконній вирубці дерев, а 

також подальшій нелегальній реалізації такого товару. Рейд «Пролісок» 

спрямований на виявлення браконьєрів, які збирають даний вид рослини, оскільки 

ця квітка входить до Червоної книги та її збір карається законом.  

Нещодавно набрав чинності наказ НП України «Про затвердження Порядку 

організації проведення профілактичних заходів» від 27.12.2016 р. № 1377, в якому 

прописано основні організаційні напрями діяльності поліції щодо проведення 

превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню 

правопорушень [132]. 

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то превентивна діяльність у 

зарубіжних країнах достатньо розвинена. Крім загальної та індивідуальної 
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профілактики, в країнах Європейського Союзу проводиться соціальна та 

ситуативна профілактики. Соціальна профілактика спрямована на виховання 

особистості в дусі миру та гуманізації; ситуативна – на усунення чинників та 

умов, які сприяють вчиненню правопорушень. Вважається, що самі обставини в 

яких опиняється особа (відсутнє освітлення на вулицях, відсутність цілодобового 

відеоспостереження, відсутність охорони) сприяють вчиненню нею або щодо неї 

неправомірних дій.  

У Німеччині діє первинна, вторинна і третинна превенція. Первинна 

превенція покликана формувати правомірну свідомість особистості. Вона 

представлена пропагандою дотримання особою чинного законодавства у ЗМІ, 

роз’ясненням новел законотворчості, розробкою комплексних програм 

профілактики, тощо. Вторинна превенція здійснюється правоохоронними 

органами, які реалізують заходи по утриманню особи від правопорушень чи 

злочину, вона полягає в проведенні профілактичних бесідами або постановці на 

поліцейські обліки. Третинна превенція спрямована на перевиховання та 

ресоціалізацію злочинців.  

У США існують три моделі превентивної діяльності: модель громадських 

установ, модель безпеки індивіда і модель впливу через навколишнє середовище. 

На федеральному і місцевому рівнях реалізуються програми попередження 

злочинів. У деяких штатах участь громадян у зміцненні правопорядку дозволило 

знизити кількість пограбувань на 30 %, тут використовують винагороду за 

інформацію, що має оперативно-профілактичне значення [66]. 

У Західній Європі та США величезна увага приділяється превентивним 

заходам, спрямованим на попередження насильства в суспільстві. Так, 

Адміністрація Президента США прийняла федеральну програму морального 

оздоровлення американського суспільства. Основними елементами цієї 

програми є: 

 спрямування підростаючого покоління до ненасильницького проживання 

в суспільстві; 

 співпраця громадських організацій у запобіганні насильства; 
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 протидія насадженню культурно-національної ворожнечі; 

 протидія масовому розповсюдженню зброї; 

 сприяння оздоровленню сімейного способу життя; 

 протидія транслюванню насильственної пропаганди по засобам масової 

інформації; 

 наукові дослідження причин та умов злочинності та шляхів її 

протидії [195].  

Уряд Канади задля співпраці з правоохоронними органами у превентивній 

діяльності увів цивільні патрулі, до складу яких входять жителі регіону (міста, 

району). Дані загони здійснюють патрулювання в районах підвищеної 

криміногенної обстановки, першими реагують на повідомлення про 

правопорушення та надають допомогу потерпілим. 

У Великобританії застосовують схожу з Канадою практику. В країні діють 

громадські загони, учасників яких поліція забезпечує спеціальним спорядженням, 

формою та, навіть, зброєю. Крім цього, у навчальних закладах викладають 

віктимну психологію та дають поради, як не стати жертвою правопорушення. 

Велика кількість неурядових організацій також бере участь у превентивній 

діяльності, проводячи семінари, тренінги та заняття з самооборони тощо.  

Варто зазначити, що система профілактичної роботи в Україні певною 

мірою наближена до профілактики в зарубіжних країнах. Вони мають однакові 

функції і завдання, але законодавче підкріплення профілактичних заходів в 

Україні є дещо поверхневим. Це пов’язане з тим, що й досі не прийнято закону, в 

якому була б визначена стратегія протидії правопорушенням і на якій би 

ґрунтувалися розробки комплексних програм на регіональних та міських рівнях (з 

урахуванням особливостей показників злочинності на місцях), відомчі акти щодо 

реалізації профілактичних заходів, тощо.  

На нашу думку, законотворець у наказі Національної поліції України «Про 

затвердження Порядку організації проведення профілактичних заходів» від 

27.12.2016 р. № 1377 [132] висвітлює тільки організаційну складову проведення 

профілактичних заходів, а види заходів; підрозділи, які будуть брати участь у 
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превенції, порядок їхньої взаємодії; сили та засоби, які застосовуватимуться – 

чітко не зазначені. Тому ми пропонуємо, як напрям підвищення ефективності 

професійної діяльності підрозділів патрульної поліції, враховуючи зарубіжний 

досвід, створити нормативний документ, який би охопив всі аспекти проведення 

профілактичної діяльності. Даним відомчим нормативним актом може стати 

«Інструкція застосування підрозділами патрульної поліції профілактичних заходів 

у протидії вчиненню правопорушень» або «Інструкція з проведення 

профілактичної діяльності підрозділами патрульної поліції у взаємодії з 

відомчими чи позавідомчими органами, установами та організаціями». 

Така Інструкція повинна складатися з трьох розділів. 

Розділ I. «Загальні положення». 

В цьому розділі повинно бути зазначено мету проведення патрульними 

профілактичних заходів; поняття профілактичного заходу (або профілактичної 

міри); принципи проведення таких заходів; перелік суб’єктів профілактики 

(відомчих та позавідомчих органів, організацій, установ). 

 Розділ II. «Види профілактичних заходів та порядок їх проведення».  

Даний розділ повинен складатися з переліку профілактичних заходів із 

зазначенням їх рівнів та видів (загальнодержавні, регіональні, міські, щорічні, 

сезонні). Кожен із заходів належить охарактеризувати та зазначити порядок дії 

патрульного поліцейського при його проведенні. Далі вказується, які сили та 

спеціальні засоби можуть бути використані поліцейськими патрульної поліції. 

Розділ III. «Порядок взаємодії патрульної поліції з відомчими та 

позавідомчими органами, підрозділами, установами та громадянами у проведенні 

профілактичної діяльності». 

Заключний розділ повинен містити порядок ініціювання проведення 

профілактичних заходів (документальне підкріплення); чіткий розподіл 

повноважень між суб’єктами профілактики; програмне забезпечення; порядок 

складання звітної інформації.  



 131 

Ми вважаємо, що така інструкція: 

– чітко встановить, за якими напрямами профілактики повинні 

організовувати свою роботу поліцейські патрульної поліції;  

– сприятиме розвитку співпраці між суб’єктами профілактики на засадах 

партнерства.  

Поза тим, нам варто відзначити, що профілактична діяльність поліцейських 

патрульної поліції, найчастіше характеризується певними негативними 

особливостями. До них відносимо: підвищений рівень психологічної напруги, 

конфліктність, обмеженість часовими рамками, наявність субординації, негативно 

ставлення з боку громадян. Тому, як ще один напрям підвищення ефективності 

діяльності патрульних, пропонуємо розробити методичні рекомендації, які б чітко 

визначали психологічні аспекти здійснення профілактичних та превентивних 

заходів із застосуванням правил комунікації. 

Ми схиляємося до думки, що в таких рекомендаціях мають бути висвітлені 

основні компоненти успішної комунікації з особою чи групою осіб, основні 

етичні правила спілкування патрульного поліцейського з різними категоріями 

населення та основні принципи на яких базується професійна комунікація 

(принципи шанобливого ставлення до колег, тактовності, доброзичливості, 

пунктуальності, вміння тримати себе в рамках загальноприйнятих правил 

пристойності, скромності, точності, вмінні контролювати свій емоційний стан), 

щоб сприяти ефективності комунікації в службовій діяльності.  

Поряд з цим, у рекомендаціях слід надати загальну характеристику 

конфліктів у професійній діяльності та основні причини конфліктів, які 

виникають (протилежна орієнтація сторін – суб’єктів взаємодії, 

різноспрямованість ідеологічних засад, різновекторність соціально-економічних 

орієнтацій, суперечності між елементами соціальної структури, соціально-

психологічні та морально-етичні причини, організаційно-управлінські причини, 

функціонально-організаційні причини, особисто-функціональні причини, 

ситуативно-управлінські причини). 
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Поліцейський патрульної поліції як суб’єкт професії типу «людина – 

суспільство» повинен розуміти, як спрогнозувати варіанти поведінки людей під 

час застосування до них профілактичних заходів та швидко відреагувати на них; 

знати правила протидії маніпуляціям та принципи і методи психологічного 

впливу на профілактованих осіб (переконання, схиляння, спонукання, 

пристосування) для того, щоб сприяти позитивним виявам у їх поведінці та 

невчиненню ними правопорушень. 

Враховуючи все вищезазначене, як висновок, варто відзначити досить 

потужну роботу Департаменту патрульної поліції у профілактиці правопорушень. 

Багатовекторність покладених на поліцейських патрульної поліції 

профілактичних заходів відповідає їх основним завданням, зазначеним в 

Положенні «Про Департамент патрульної поліції» [122]:  

1) забезпечення безпеки дорожнього руху – проведення на міському рівні 

роз’яснювальних лекцій та профілактичних бесід з водіями щодо дотримання 

ними правил дорожнього руху та заборони керування транспортним засобом у 

стані сп’яніння; проведення профілактичних лекцій «Обережно! Діти на дорозі!» 

у навчальних закладах (школи, ліцеї, професійні училища тощо) з дітьми щодо 

попередження дитячого травматизму на дорозі тощо; 

2) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин потребують такої допомоги – 

застосування поліцейського піклування до неповнолітніх, осіб з психологічними 

відхиленнями, оп’янілих осіб, як профілактичного заходу з попередження 

вчинення ними або щодо них правопорушень; 

3) забезпечення публічної безпеки і порядку – забезпечення громадського 

порядку під час проведення масових заходів, віктимологічні профілактичні заходи 

з потенційними жертвами правопорушень, профілактичні заходи «Мігрант», 

пов’язані з міграційними процесами, тощо; 

4) своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події – застосування превентивних заходів, 

що стосуються перевірки документів, вилучення ТЗ, поверхневої перевірки та 



 133 

огляду; проведення профілактичних бесід з правопорушниками, винесення їм 

офіційного або усного попередження, тощо. 

Всі ці заходи поліцейські патрульної поліції здійснюють відповідно до 

комплексних програм профілактики правопорушень, у взаємодії з населенням, 

громадськими організаціями, відомчими та позавідомчими органами, установами 

та організаціями, але чинних нормативно-правових актів, які б чітко регулювали 

діяльність поліцейських патрульної поліції з профілактики правопорушень, в 

Україні досить не багато. Тому, проаналізувавши спектр виконуваних 

патрульними профілактичних заходів, як напрям підвищення ефективності 

поліцейської діяльності, ми пропонуємо підготувати та затвердити «Інструкцію 

застосування профілактичних заходів підрозділами патрульної поліції у протидії 

вчиненню правопорушень», яка повинна містити перелік профілактичних заходів, 

суб’єктів профілактики, порядок дій поліцейських під час проведення цих заходів 

та порядок взаємодії патрульних з іншими суб’єктами профілактичної діяльності.  

Поряд з цим, для підвищення ефективності виконання поліцейських 

завдань, враховуючи психологічні особливості здійснення патрульними 

профілактичних заходів, ми рекомендуємо розробити методичні рекомендації, які 

містили б поради щодо порядку проведення різних профілактичних заходів 

патрульними з населенням, етики спілкування, стратегій поведінки патрульного у 

назріваючих конфліктах. 

 

3.2. Психолого-правові чинники формування мотивації професійної 

діяльності співробітників патрульної поліції 

 

Як зазначають сучасні науковці (В.Г. Андросюк, Д.О. Александров, 

В.І. Барко, І.В. Жданова, О.В. Землянська, Л.І. Казміренко, О.І. Кудерміна, 

Н.І. Ковальчишина, П.В. Макаренко, В.С. Медведєв, А.П. Москаленко, 

І.М. Охріменко, Н.П. Сергієнко, О.В. Тімченко, О.М. Цільмак, С.І. Яковенко та 

ін.) [212], успішність служби правоохоронця залежить, в першу чергу, від стійкої 

мотивації до тієї професійної діяльності, яку вони обрали.  
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Мотивація до професійної діяльності в підрозділах патрульної поліції 

виступає складним психологічним утворенням: 

 як дія визначених спонукань, які впливають на вибір професії та подальшу 

трудову діяльність; 

 як вплив на ефективність і якість виконання трудової діяльності та 

задоволення її результатами. 

Із цього приводу В.Д. Шадриков зазначає, що людина, обираючи професію, 

«проектує» свою мотиваційну структуру на структуру чинників, поєднаних із 

професійною діяльністю, через які можливе задоволення її потреб. Тільки людина 

із широким спектром потреб здатна до натхненної, творчої праці, високої 

громадянської активності в системі «людина – суспільство» [205]. 

Мотивація патрульного представлена поєднанням внутрішніх і зовнішніх 

мотивів, потреб та інтересів, які прямо впливають на ефективність здійснення 

службових завдань та досягнення поставлених ним цілей. Саме сукупність 

мотивів детермінує поведінку поліцейського та стимулює його трудову 

активність.  

Мотивом є стала особистісна властивість суб’єкта діяльності, що зсередини 

спонукає до вчинення професійно спрямованих дій, шляхом співвідношення 

предмета з потребою (прагнення, бажання, зацікавленість, обов’язок тощо) [43]. 

Згідно з іншим баченням, під мотивом розуміють сукупність зовнішніх і 

внутрішніх чинників, які спонукають особу до активних дій. До цих чинників 

відносять установки, потреби, інтереси та спонукання людини. Як зазначав 

Д.М. Узнадзе, установка показує, наскільки людина психологічно готова до 

діяльності та її внутрішню позицію щодо виконуваної роботи. Всі інші чинники є 

певними мотиваційними станами, які базуються на бажанні пізнати певне явище 

чи об’єкт [1]. 

Мотиви, якими керується людина при обранні професії і які сприяють її 

пристосуванню до умов праці та якості виконання службових обов’язків, 

складають професійну мотивацію. Вони представлені: 
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Мотиви, якими керується людина при обранні професії і які сприяють її 

пристосуванню до умов праці та якості виконання службових обов’язків, 

складають професійну мотивацію. Вони представлені: 

1) мотивами по вибору тієї діяльності, яка б відповідала інтересам особи. 

Такі мотиви виникають, коли в особи розвивається зацікавленість особливостями 

тієї чи іншої діяльності. Крім цього, усвідомлення нею своїх особистісно-

типологічних особливостей й індивідуальних якостей, вказує на схильності та 

формує стійкий мотив до певного виду трудової діяльності; 

2) мотивами по вибору трудової діяльності, яка б задовольняла своїми 

результатами: 

а) престижність професії (матеріальна винагорода, суспільне визнання, 

надійність, соціальний статус в суспільстві тощо); 

б) можливість реалізувати свої альтруїстичні наміри (бути корисним для 

оточуючих, кар’єрне просування, можливість проявити свої кращі індивідуально-

професійні якості тощо); 

в) наявність відповідних професійних вмінь та навичок (схильність 

виконувати тривалий час напружену роботу, лідерські задатки та спроможність 

організовувати групову роботу, професійна освіта та намір її постійно 

удосконалювати).  

3) мотивами вибору професії, яка б задовольнила внутрішні та зовнішні 

поклики особи. Зовнішні та внутрішні поклики особи представлені 

екстринсивними та інтрисивними мотивами. 

Екстринсивний мотив – це зовнішня установка на отримання матеріальних 

благ, на престиж професії, на зростання своєї соціальної ролі в суспільстві після 

обрання певного виду трудової діяльності. Така мотивація, в більшості випадків, 

супроводжується спонуканням зовнішніх чинників, які скеровують поведінку 

людини. Як наслідок, людина вимушена з непрямим бажанням приступати до 

виконання поставлених професією завдань.  

Інтрисивна (внутрішня) мотивація спричинена прагненням отримувати 

моральне задоволення від праці і не пов’язана з впливом зовнішніх чинників. 
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Сутність внутрішньої мотивації – своїми альтруїстичними намірами вплинути на 

щось і отримати від цього задоволення та радість. Альтруїстичні наміри 

виражаються в установці приносити суспільну користь людству, а саме: захищати 

права і свободи громадян, лікувати, проводити психологічну реабілітацію, 

захищати країну від протиправних посягань, допомагати знедоленим тощо. 

Інколи, під внутрішньою мотивацією вбачають постійну вимогу 

випробовувати себе, тобто ставити перед собою складні цілі і намагатися їх 

досягти. При такій мотивації людина зацікавлена краще виконати робочі завдання 

і застосувати новаторський підхід та свою креативність. Якщо людина 

внутрішньомотивована, то вона намагається бути самовизначеною, а не 

інспектованою зовнішніми арбітрами.  

На нашу думку, між інтрисивними та екстринсивними мотивами існує 

постійний зв’язок. Внутрішня мотивація, при зміні умов, може послаблюватися та 

переходити у зовнішню. Це стається тоді, коли цілі досягнуті, потреба втрачає 

свою актуальність або ж людина розчаровується в професії. Варто відзначити, що 

проживаючи певні етапи свого життя, людина керується різними цінностями, і 

ієрархія потреб з часом змінюється. Наприклад, в більш молодшому віці 

працівник керується амбіціями по влаштуванню своєї кар’єри, реалізації свого 

«Я», вираженню свого таланту, отримання визнання й прихильності оточуючих, а 

в старшому віці – керуються потребою в матеріальному забезпеченні, можливості 

проводити свій час з сім’єю, тощо. Деякі науковці схиляються до думки, що 

чіткого розмежування зовнішні і внутрішні мотиви не мають, і людина сама може 

переформувати завдання, яке було поставлене ззовні, до внутрішньої мотивації; 

людина згодом може полюбити те, що раніше вона виконувала під впливом 

контролю чи ризику отримати штраф. 

Як зазначав В.Л. Васильєв [28], можна виділити п’ять типів мотивації:  

1) адекватний, мотиви якого співпадають із значущою поведінкою особи;  

2) ситуативний, який включає «романтизм» професії, матеріальну 

зацікавленість та іміджевість;  



 137 

3) конформістський, який формується під впливом авторитетів, близьких, 

інформаційної пропаганди;  

4) компенсаторний, який має допомогти особі подолати свої страхи та 

небажані властивості темпераменту;  

5) кримінальний, що прямо спрямований на використання професії на 

власну користь, з антисуспільною установкою. 

Ґрунтовними теоріями мотивації до професій соціономічного типу можна 

вважати ті, які включають мотиви широкого соціального плану, індивідуально-

особистісного та результативного спрямування. Рання теорія А. Маслоу, 

спираючись на основні потреби людини, представляє собою уявну піраміду з 

ієрархічною послідовністю мотивів. На нижчих щаблях розташовані фізіологічні 

потреби, які полягають у необхідності постійного харчування та відпочинку, 

потреби відчувати себе захищеним від небезпеки. Посередині даної піраміди 

розташувалися соціальні потреби, які вказують на установки особи бути в сім’ї, 

належати певній групі чи колективу, мати друзів. На найвищих позиціях 

перебувають потреби у самовираженні та повазі до своєї особистості. Це 

стосується самоповаги, творчості і потреби бути корисним.  

Існують і інші теорії мотивації, зокрема, трудової діяльності. Так, Д. Мак-

Клелланд розробив модель, яка включає: а) категорію потреб комунікації, яка 

вказує на необхідність у розширенні кола спілкування та пошуку нових друзів та 

знайомих; б) категорію потреб особистого досягнення, що передбачає прагнення 

людини досягати успіху в усіх починаннях та отримати визнання від інших 

завдяки своїм успішним діям; в) категорію потреб впливу на оточуючих, який 

дозволить організовувати колективну роботу, керувати та контролювати дії 

інших [78].  

К.П. Альдерфер, дещо модифікуючи теорію А. Маслоу, виділяє мотиви, 

засновані на: 

 потребі виживання (фізіологічні потреби – їжа, вода, сон); 

 потребі визнання іншими людьми (отримання підтримки оточуючих, 

можливість покластися на когось); 
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 потребі самовираження (вияв власних схильностей і особливостей для 

реалізації своїх можливостей) [78].  

Ф. Герцберґ у своїй теорії спробував охарактеризувати вплив матеріальних і 

нематеріальних чинників на мотивацію людини. Під рушійними потребами 

науковець розумів: досягнення цілей, належну матеріальну винагороду, стрімке 

просування по службі, визнання результатів роботи з боку оточуючих тощо [72]. 

Теорія мотивації Л. Портера та Е. Лоулера ґрунтується на співвідношенні 

винагороди з досягнутими результатами. Згідно цієї теорії, людина буде 

задоволена за умови балансу результатів виконаної нею роботи та витрачених при 

цьому зусиль. Тобто, чим кращий отриманий результат, тим більше людина буде 

додавати зусиль для виконання своїх службових завдань, що в майбутньому 

призводить до підвищення результативності [78].  

Нарешті, Б.І. Додонов, поряд із потребами отримання винагороди 

розташував установки на отримання та засвоєння відповідних професійних знань 

та умінь; установки на отримання задоволення від самого процесу виконання 

своїх завдань; прагнення мінімізувати ризики неякісного виконання роботи.  

При виборі професії патрульного поліцейського мотивація може бути 

представлена як: 

 стимул у намаганнях досягнути службових успіхів; 

 можливість самовиразитися та бути корисним для оточуючих; 

 процес вибору професійного шляху, що задовольнить всі поставлені 

особою цілі, установки та інтереси. 

Як зазначають Е. Десі та Р. Райан, людина, яка займається певною трудовою 

діяльністю, періодами з’ясовує для себе, що є мотиватором її дій: чи вона сама, чи 

зовнішнє спонукання (економічна ситуація, бажання отримати певне благо, вплив 

батьків, керівника тощо) [215]. Якщо пряма зовнішня мотивація виникає з 

бажанням будувати кар’єру, бути вагомою персоною в колективі, отримувати 

достатній заробіток, то опосередкована зовнішня – через контроль, страх 

отримати покарання чи штраф, піддатися критиці чи осуду.  
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Рубінштейн С.Л. писав, що зовнішні причини (впливи) завжди діють на 

людину опосередковано, через внутрішні умови. Чим вищий рівень мотивації, 

тим більше особа захищена від негативних впливів [212]. Тому, з метою 

визначення рівня мотивації у слухачів первинної професійної підготовки за 

спеціальністю «працівники підрозділів патрульної поліції», нами було проведено 

опитування 312 осіб, які пройшли конкурсний відбір для проходження навчання 

та подальшої служби в патрульній поліції НП України.  

Досліджуючи склад респондентів за гендерною приналежністю, ми бачимо 

що у відсотковому відношенні опитувані поділились на 2 групи: 83 % – чоловіки і 

17 % – жінки. Це говорить про те, що для роботи в патрульній поліції перевага 

віддається чоловічій статі, як фізично більш готовій протистояти злочинності. 

Проте необхідно відмітити, що у НП України створено однакові умови для роботи 

чоловіків і жінок з урахуванням засад гендерної рівності, а також розроблений 

антидискримінаційний механізм прийняття на роботу.  

Збільшення кількості жінок, які проходять службу в органах НП України, є 

ознакою сьогодення, що відповідає сучасним світовим тенденціям. Згідно 

статистичних даних, загальна кількість жінок в органах та підрозділах 

Міністерства внутрішніх справ та органів НП України становлять 41039 осіб або 

18,1 % атестованого складу. Якщо раніше в ОВС жінки працювали на так званих 

«жіночих посадах», тобто інспекторами по кадрах, в паспортних відділах і т. ін., 

то тепер більшість слідчих відділів на 50-60 % укомплектовані працівниками 

жіночої статі. Жінки працюють оперуповноваженими карного розшуку, 

дільничними інспекторами, поліцейськими патрульної поліції тощо. 

В умовах реформування роль жінок, які працюють в підрозділах патрульної 

поліції, набуває особливого значення. Збільшення частки жінок серед загальної 

кількості нових поліцейських було помітно з появою перших екіпажів патрульних 

на вулицях Києва, Харкова, Одеси та Львова. Це зумовлюється низкою факторів.  

По-перше, необхідність більш психологізованого контакту патрульної 

поліції з населенням виявила той факт, що далеко не всі працівники володіють 

комунікативними здібностями, достатніми для роз’яснення спірних питань і 
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вирішення конфліктних ситуацій. З цими завданнями більш легко може впоратися 

жінка, вона здатна привернути увагу співрозмовника, спонукаючи його до більш 

відвертої розмови.  

По-друге, наявність жінок серед працівників патрульної поліції позитивно 

впливає на морально-психологічний клімат підрозділу. Присутність жінок у 

колективі підвищує внутрішню культуру чоловіків, сприяє нейтралізації нервових 

зривів і стресів, що виникають в процесі роботи.  

Крім того, з появою жінок у патрульній поліції збільшився коефіцієнт 

успішності виконання покладених на поліцейських завдань. Таким чином, 

можемо констатувати, що використання праці жінок в діяльності патрульної 

поліції доцільне, їх праця потрібна і приносить чималу користь. 

Слід також зазначити, що існує тенденція до швидкого збільшення кількості 

жінок в лавах патрульної поліції. Це зумовлюється специфікою їх морально-

психологічного розвитку, стрімким бажанням до забезпечення гендерної рівності 

та досягнення можливості обіймати значні посади в новій професії, зокрема новій 

патрульній поліції. Також, хотілося б відмітити, що для більш успішного 

виконання поставлених завдань склад екіпажів патрульної поліції обов’язково має 

комплектуватись жінками. 

Що стосується віку опитуваних, то в основному (60 %) він складає 26-35 

років. 

Запропонована нами анкета представлена 12-ма закритими питаннями, 

кожне з яких має по чотири варіанти відповіді, причому можна було обирати 

декілька варіантів. 

На запитання: «Що спонукає Вас обрати дану професію?» респонденти 

відповіли наступним чином: 

1) внутрішня мотивація (набуття навичок, умінь, знань) – 53,8 % (168 осіб);  

2) зовнішня мотивація (матеріальне забезпечення, кар’єрний ріст, зовнішні 

регалії) – 41,0 % (128 осіб);  

3) альтруїстичні наміри (підняття авторитету поліції) – 5,1 % (16 осіб).  
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Графік № 1 

 

 

Аналізуючи одержані результати, ми бачимо, що кандидатів, які мають 

альтруїстичні наміри, дуже мало (5,1 % або 16 осіб). Це тим більш прикро, що 

одним із ключових завдань реформи МВС України було проголошено підняття 

авторитету поліції, збільшення довіри населення, покращення роботи патрульної 

поліції. 

Але при цьому для кандидатів на службу найбільш важливою є внутрішня 

мотивація, тобто здобуття знань, умінь, навичок, які в кінцевому рахунку будуть 

використані для задоволення власних потреб, своїх інтересів. Дещо менше 

кандидатів мають зовнішню мотивацію, тобто зорієнтовані на заробітну платню, 

можливості кар’єрного зростання, а то й просто на володіння зовнішніми 

атрибутами професії/влади (формений одяг, вогнепальна зброя, спецзасоби тощо).  

Така розстановка пріоритетів є свідченням недосконалості проведеного 

професійного відбору. Відбір кандидатів для служби до Національної поліції 

повинен включати не тільки оцінку фізичних якостей кандидатів, але й оцінювати 

розумові здібності, особливості мотивації і самоконтролю, обачність, знання 

власних переваг і недоліків, здатність розуміти почуття інших і вміння впливати 

на них, уміння будувати і підтримувати робочі взаємовідносини, упевненість у 
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власних силах, уміння слухати і спілкуватись, здатність брати ініціативу на себе і 

підтримувати оптимістичний настрій колег, уміння працювати в колективі, 

здатність засвоювати нові знання і вміння.  

Дуже мало приділяється уваги морально-психологічним якостям 

кандидатів. Хоча ніхто не відкидає значущої ролі зовнішньої мотивації (адже 

ніхто не буде думати про ефективну працю, коли голодні його діти), але потрібно 

більше ретельно вивчати ставлення майбутніх працівників до служби в 

патрульній поліції, інакше ми неодноразово будемо «наступати на одні ті ж 

граблі», і всі реформи будуть зводитись нанівець. Служба в Національній поліції 

не є полігоном для забезпечення особистих потреб, вона повинна бути 

спрямована, насамперед, на захист інтересів суспільства.  

На сьогоднішній день репресивна і корумпована система правоохоронних 

органів не відповідає потребам суспільства і вже не користується його довірою. За 

результатами опитування, проведеного соціальною службою Центру Разумкова, 

повною мірою міліції довіряли лише 2 % громадян. При цьому актуальність 

реформи МВС підтримували дві третини (66 %) українців. Після створення нової 

Національної поліції рейтинг довіри до поліції спочатку зріс із 2 % до 70 %, але 

потім, зважаючи на результати роботи, почав знову падати [167].  

Ефективне і якісне проведення процесу створення Національної поліції є 

неможливим без належного кадрового забезпечення, яке матиме на меті не “набір 

кандидатів”, а їх “відбір”. Проблема кадрового забезпечення поліції на даний час 

є одним з важливих питань в реформуванні системи МВС України, так як це 

пов’язано з необхідністю удосконалення практичної кадрової роботи для випуску, 

в подальшому, висококваліфікованих фахівців, здатних виконати обов’язки 

відповідно до правових актів. 

Програми навчання слухачів патрульної поліції України відрізняються від 

програм навчання в поліцейських академіях США, в першу чергу, термінами: в 

нашій державі вона складає 12 тижнів, а в США – 6-9 місяців. Цього часу занадто 

мало для підготовки психологічно-адаптованих кадрів. Звідси й прикрі випадки 

ДТП з участю поліцейських, неправомірне застосування ними зброї та ін.  
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Процес кадрового забезпечення доволі клопіткий, та в першу чергу в ньому 

закладена ідея створення нашої держави як правової. 

Служба в патрульній поліції покладає на працівників велику 

відповідальність і тому кадрове забезпечення має бути настільки успішним, щоб 

підготувати в подальшому високоосвітчених, морально і психологічно добре 

підготовлених, бездоганних фахівців. І велика і значуща роль повинна 

приділятись підготовці фахівців із юридичної психології, які безпосередньо 

приймають участь у підготовці курсантів та вихованців їх морально-

психологічних якостей. 

Відповідаючи на запитання, чого вони чекають від професії поліцейського, 

більшість (54,2 %) респондентів відповіли, що чекають надійності, впевненості в 

собі, спокою; на друге місце вони поставили власний матеріальний добробут 

(34,2 %), на третє місце – можливість випробування себе в ризикованих ситуаціях 

(3,5 %) («одержати порцію адреналіну»), 8,1 % – взагалі не визначились. 

Як бачимо, кандидати на службу в патрульну поліцію очікують від своєї 

майбутньої роботи, насамперед, впевненості в завтрашньому дні, хочуть 

відчувати себе надійно захищеними. Особливо потрібно відмітити і матеріальну 

зацікавленість кандидатів: третина респондентів прийшла саме за достойною 

платнею, яку забезпечує служба в патрульній поліції. Це приблизно стільки ж, 

скільки обрали зовнішню мотивацію при відповіді на попереднє запитання. 

Безумовно, що працівник патрульної поліції не повинен перейматись 

питанням, як прожити місяць до наступної зарплатні. Держава зобов’язана 

забезпечити йому достойне фінансування заробітної плати та належне 

матеріально-технічне оснащення, аби наявні проблеми не вирішувалися 

корупційними засобами. 

Незначна кількість респондентів прийшла в поліцію, щоб випробувати себе 

в екстремальних ситуаціях професійної діяльності. Оцінюючи надзвичайні події 

за участю поліцейських, що відбувались в державі впродовж останнього часу, 

вважаємо, що люди даної категорії повинні проходити додатковий психологічний 

відбір. Поліцейський патрульної поліції має бути врівноваженим, спокійним, 
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готовим неупереджено виконувати всі поставлені перед ним завдання. А 

випробування себе – вкрай небезпечне бажання для озброєного фахівця, 

наділеного владними повноваженнями. 

Достатньо проблемною є також група респондентів, які досі не визначилися, 

чого вони хочуть. Як говорив Сенека: «Якщо людина не знає, до якої пристані 

тримає шлях, жоден вітер не буде для неї попутним». Тому таким кандидатам 

потрібно приділяти особливу увагу в процесі навчання і виховання, формування 

морально-психологічних властивостей особистості.  

Відповіді на запитання: «Професія патрульного поліцейського пов’язана з 

ризиком для життя і здоров’я. Яке Ваше ставлення до цього?» засвідчують, що 

більшість респондентів достатньою мірою усвідомлюють екстремальний характер 

майбутньої діяльності і вважають, що вони готові адекватно реагувати, якщо 

небезпека буде загрожувати життю та здоров’ю громадян, що є важливим 

позитивним критерієм мотивації вибору професії (68,3 %). Достатньо велика 

кількість опитаних (24,2 %) зазначила, що готові ризикувати саме своїм власним 

життям для врятування інших.  

Крім цього, більшість респондентів вважає, що конфліктні ситуації, 

виникаючі при вирішенні професійних завдань, слід прагнути вирішувати шляхом 

переговорів, а не силового протистояння. Найменше виражене прагнення 

відсторонення від конфліктних ситуацій (3,5 %), але є й ті, що не визначилися з 

відповіддю (4 %). 
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Графік № 2 

 

 

Аналізуючи відповіді на запитання: «Чи готові Ви до вирішення тих 

завдань, що покладені на патрульного поліцейського?», слід констатувати, що 

майже половина (42 %) респондентів вважає рівень своєї готовності достатнім для 

досягнення позитивних результатів. Інші (37,2 %) висловлюють невпевненість у 

своїй компетентності, у своїх знаннях, силах, можливостях, перебувають у стані 

тривожного очікування, але переконані, що доведуть будь-яку важку справу до 

кінця. Досить велика кількість респондентів прагне отримати знання, уміння та 

навички від старших колег з досвідом (20,2 %). І тільки маленька частка 

поліцейських (0,6 %) відповіла, що інколи варто уникати важких завдань.  

Втім, практично всі опитані заявляють, що будь-яку розпочату справу вони 

намагатимуться довести до кінця, навіть, якщо це потребуватиме багато 

розумових та фізичних затрат (96,1 %). Є й ті, які вважають, що краще полишити 

незакінчену справу ніж показати свою некомпетентність (1 %) та 3 % не 

визначилися з відповіддю.  

Ми маємо певні перестороги щодо такого оптимізму та прагнення до 

самостійності. Кандидати до служби в патрульній поліції – молоді люди з 

незначним життєвим та практично відсутнім професійним досвідом; ресурс їх 
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знань, умінь і навичок обмежується тими, що набуті впродовж нетривалого 

навчання в стінах навчального закладу. При цьому загальновідомо, що 

професійна діяльність, оцінювана з студентської лави та в оточенні обурених 

громадян (привід тут не важливий), виглядає далеко не однаково, а вирішувати 

ситуаційні завдання – не те ж саме, що реальні, тим паче – виникаючі неочікувано 

та надзвичайно динамічні.  

Графік № 3 

 

 

Ми цілком погоджуємося з положенням, що кандидати на службу в 

патрульній поліції – люди порядні, доброчесні та з активною громадянською 

позицією. Так, відповідаючи на запитання: «У разі виникнення якоїсь проблеми, я 

намагатимуся всебічно її вивчити (ознайомитись з відповідною літературою, 

здійснити пошук потрібної інформації в інтернет-ресурсах, поговорити з 

фахівцями)» респонденти, в більшості своїй (75,6 %), підтримали висловлену 

думку; вони не нехтують думкою більш досвідчених колег (22,2%). Але їх оцінка 

образу «Я-професіонал» ще далека від досконалості і не надто відрізняється від 

образу «Я-ідеальне» (на відміну від «Я-реального»), що загалом характерне для 

періоду адаптації до професійної діяльності. 

Графік № 4 
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На 

підтвердження зазначеного звернемося до відповідей на запитання: «Я вважаю, 

що в цій професії перш ніж діяти, треба продумати всі деталі». Більшість опитних 

(59,9 %) зазначили, що в службі патрульного поліцейського трапляються ситуації, 

в яких потрібно відразу діяти, бо кожна хвилина може коштувати життя (власного 

чи інших людей). Більшість майбутніх поліцейських патрульної поліції вважають, 

що у службовій діяльності потрібно бути готовим до будь-яких екстремальних 

ситуацій та вміти швидко реагувати на них, приймати рішення, надавати якісну 

допомогу, що є одним із основних аспектів формування професійної 

компетентності.  

Меншість висловила переконання, що краще обдумати всі деталі і тільки 

потім діяти, або ж, що в кожній ситуації траплятиметься по різному (39,1 %).  

Тут хотілося б ще раз повернутись до термінів навчання. Як йшлося вище, 

12 тижнів – занадто малий час, щоб підготувати компетентного фахівця, а тим 

більше – щоб очікувати від нього ефективної діяльності вже з перших днів 

служби. Зазначене підтверджується наданими відповідями на запитання: майже 

половина опитаних поки що не уявляють в повному обсязі всіх професійних 

обов’язків патрульного, вони схильні до романтизації та ідеалізації своєї професії. 

Діяльність поліцейських патрульної поліції ґрунтується на чітко 

прописаних нормах, і не дивно, що більшість опитаних (74,0 %) переконана, що в 
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цій професії пріоритетним є дотримання визначених правил та дій згідно 

інструкцій. Але серед респондентів є й ті, які вважають, що зможуть вирішувати 

певні завдання на свій розсуд (12,8 %). Такий відсоток респондентів вказує на те, 

що не всі патрульні готові діяти по інструкції і це може виражатися у різних 

психологічних характеристиках респондентів: завищена самооцінка, егоцентризм, 

юридична неграмотність, небажання вирішити проблему, думки щодо застарілості 

нормативно-правових актів, в яких прописані ті чи інші дії, тощо. Ще деяка 

кількість не визначились (13,1 %).  

Одним із важливих критеріїв професійної компетентності офіцера виступає 

вміння діяти згідно інструкції та чітко виконувати прописані алгоритми дій і це є 

пріоритетом у професійній діяльності патрульного поліцейського, яке 

підтверджується в анкетуванні 

Відповідаючи на запитання: «Ваше ставлення до ненормованого робочого 

часу патрульного поліцейського», більшість опитаних (51,3 %) зазначили, що 

готові в будь-який момент, навіть за рахунок вільного часу, виконувати свої 

службові обов’язки. При цьому дещо менша кількість наполягає, що час на 

відпочинок повинен бути передбачений у будь-якій професії (43,2 %), тобто 

зорієнтовані на ідеальне уявлення про майбутню службу, а не на її реалії. Дехто 

вважає, навіть, що робочі завдання повинні завжди узгоджуватися з патрульним, 

ще частина – взагалі не визначилися (загалом близько 5 %). 

Тільки половина анкетованих готова нехтувати своїм вільним часом на 

користь службі. Потрібно вказати на важливий аспект, який прослідковується у 

відповідях: велика кількість (майже 51 %) опитуваних не мають поки розуміння 

про майбутні професійні обов’язки патрульного, а також у них присутнє таке 

поняття, як романтизм професії та її ідеалізація, що в подальшому може 

призвести до професійного вигорання. 

Найбільш важливими мотиваційними конструктами для служби в 

патрульній поліції визначено: робота повинна бути цікавою та перспективною 

(37,5 %); з відсутньою корупцією та достатнім матеріальним забезпеченням 

працівників (25 %); прозорою та справедливою (16,3 %); відповідальною та 
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важкою (12,5 %). Лише 8,7 % опитаних вказали на основний показник будь-якої 

професійної діяльності – її ефективність та результативність. Як бачимо, 

переважна більшість респондентів віддають перевагу зовнішнім (формальним), а 

не змістовим складовим професії, що певною мірою пояснює високу плинність 

кадрів в сучасній патрульній поліції України: після руйнування іміджу «бути 

крутим копом» чи сподівань на високу заробітну плату швидко настає 

розчарування. 

Діаграма № 1 

 

 

Вищезазначене дозволяє нам звернутися до певних негативних явищах 

організаційно-психологічного характеру, які прослідковуються в роботі 

патрульної поліції. Так, поліцейські патрульної поліції проходять інтенсивні 

курси попередньої підготовки. Проте процес реалізації отриманих знань на 

практиці потребує адаптації молодого працівника до умов діяльності, до свого 

робочого графіку та до трудового колективу. Він повинен засвоїти всі вимоги 

професії, а також традиції, норми, правила, структуру організації. Раніше ці 

складні завдання вирішувались, значною мірою, за допомогою наставників; вони 

ж відповідали за безперервність процесу передачі досвіду. В новій патрульній 

поліції це виявилося неможливим, оскільки підрозділи формувалися виключно з 

новонабраних працівників. Хоча свої знання і вміння майбутнім поліцейським 
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передавали інструктори з США, проте, при всій їх професійній компетентності, 

вони були лише зовнішніми консультантами. Повноцінна ланка передачі досвіду і 

підготовки початківця в рамках конкретної організації в патрульній поліції 

допоки не сформована. 

На завершення зазначимо, що широко розрекламований бренд «нового 

патрульного поліцейського», до того ж екстрапольований (свідомо чи несвідомо) 

ЗМІ на Національну поліцію України загалом, на першому етапі її формування 

зіграв свою позитивну роль – рівень довіри громадян різко зріс. Але досить 

швидко проявилася і негативна сторона цього стереотипу: поліцейський 

патрульної поліції став сприйматися пересічним громадянином як приваблива 

картинка («образ бажаного майбутнього»), а не як представник органу виконавчої 

влади, законні вимоги якого потрібно виконувати.  

Тому в сучасних умовах ще однією психологічною особливістю діяльності 

патрульного є те, що він постійно повинен дотримуватись партнерської стратегії 

взаємодії з громадянами (взаємна комунікація), яка дозволить професійно 

виконувати службові обов’язки, водночас поважаючи права та свободи інших та 

не перевищуючи своїх повноважень. Громадяни, в свою чергу, такого 

зобов’язання не мають. 

Саме ця особливість стосується професій «людина – людина», де обидві 

сторони взаємодії є самостійними суб’єктами. Тому поліцейському патрульної 

поліції потрібно: 1) навчитись встановлювати та розвивати взаємодію з людьми, 

розуміти їх емоції та спонукання до дій; 2) неупереджено та в межах закону 

використовувати методи психологічного впливу.  

Наступною особливістю діяльності патрульного в сучасних умовах є 

постійна психологічна напруженість, якої не вдається уникнути через 

екстремальний характер діяльності, значні перевантаження, конфліктність, тощо. 

Такі умови праці через певний час можуть спричинити зниження здатності до 

самоконтролю, активізувати прояви негативних емоцій і, навіть, неконтрольовану 

агресію щодо оточуючих (правопорушників, колег, членів родини). 
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3.3. Програма комунікативної підготовки поліцейських патрульної 

поліції до поведінки в конфліктних ситуаціях професійної діяльності 

 

Сучасна організація в Україні первинної професійної підготовки вперше 

прийнятих на службу поліцейських патрульної поліції та службових занять для 

діючих працівників патрульної поліції спрямована на набуття ними професійного 

потенціалу, необхідного для реалізації службових повноважень. Але 

невиправдано стислий термін такої підготовки призводить до недоотримання 

патрульними тих спеціальних знань, умінь, навичок знань, які потрібно буде 

застосовувати в практичній діяльності. Крім цього, новаторський підхід відбору 

кадрів з числа осіб, які не мають попереднього професійного досвіду, вимагає 

посилення практичної складової навчального процесу. 

Навчальний процес повинен бути наближений до реальних умов та 

передбачати опрацювання проблемних аспектів, притаманних службовій 

діяльності. Це повною мірою стосується і професійно-психологічної підготовки та 

психологічного супроводження поліцейських патрульної поліції, оскільки в 

теперішній час вже актуалізувалася тенденція «вимивання» кадрів через їх 

психологічну неготовність до служби, як наслідок цього – психологічного 

дискомфорту, який в подальшому проектується на особисте життя та сприяє 

емоційному вигоранню та психосоматизації переживань. 

З огляду на це, ми пропонуємо включити в процес навчання та службові 

заняття поліцейських патрульної поліції підготовлену нами програму 

комунікативної підготовки до поведінки у конфліктних ситуаціях професійної 

діяльності. Дана програма включає 10 занять, в яких представлені теоретичні та 

практичні аспекти дій працівників в психологічно напружених ситуаціях. Цілями 

програми визначено: 1) сприяння засвоєнню поліцейськими патрульної поліції 

теоретичних положень психології конфлікту; 2) набуття практичних вмінь і 

навичок поведінки у конфліктній ситуації для її усунення.  

Відповідно, завданнями програми слід вважати засвоєння поліцейськими 

патрульної поліції психологічних засад управління конфліктами, що виникають 
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між об’єктами службової діяльності; формування вмінь прогнозувати назрівання 

конфлікту та застосовувати заходи з його мінімізації. Окрім того, важливим 

наслідком засвоєння програми слід вважати набуття патрульними вмінь більш 

виважено ставитися до міжособистісних стосунків та прагнути гармонійно 

будувати відносини безпосередньо в службовому колективі.  

Предметом програми є: психологічні закономірності виникнення, розвитку 

та припинення конфлікту у практичній діяльності патрульного поліцейського; 

порядок управління конфліктом та стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях.  

Програма складається з 5-ти модулів, а саме: 1) феномен конфліктності; 2) 

комунікативне управління конфліктом з учасниками дорожнього руху; 3) 

комунікативне управління конфліктами під час забезпечення публічної безпеки і 

порядку на масових заходах; 4) комунікація з особами, до яких застосовували 

домашнє насильство; 5) комунікація з особами, які потребують поліцейського 

піклування. 

При оволодінні модулем 1 слухачам належить засвоїти знання про джерела 

конфлікту, його типи та функції. Наголошується, що причини конфлікту є досить 

різноманітними. Щоб припинити конфлікт потрібно зрозуміти, в чому сутність 

протиріччя і з яких причин воно виникло. Так, їх можна класифікувати наступним 

чином (В. Лінкольн): 

1) фактори відносин: нетривалий період відносин; недовіра у відносинах 

між сторонами; класові та інші соціально-статусні відмінності;  

2) ціннісні причини: недотримання сторонами звичаїв чи традицій; 

поведінка, що не відповідає поведінці оточуючих; релігійні та культурні 

відмінності; різні уявлення про співвідношення понять «добре» та «погано», 

«справедливо» та «несправедливо».  

Згідно з іншою класифікацією (М. Дойч) причини конфліктів полягають в: 

контролі (можливість контролювати діяльність інших, отримувати більшу частку 

спільного прибутку тощо); 2) протиріччях уподобань та антипатій (приклад: 

дружина негативно ставиться до друзів чоловіка); 3) цінностях (у кожного своє 

поняття «як має бути»); 4) уявленнях (кожна з сторін оцінює ситуацію по-своєму).  
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Змістовно можна виділити конфлікти: 

– ідеологічні (розбіжності в поглядах і позиціях, відмінності в життєвих 

установках людей, що можуть стосуватися будь-яких суспільних відносин); 

– економічні (суперечності щодо джерел прибутку, розподілу коштів, 

оплати праці, боргових зобов’язань тощо); 

– соціально-побутові (суперечності з питань проживання, надання послуг, 

отримання житла);  

– соціально-психологічні (негативна психологічна атмосфера у сім’ї чи 

трудовому колективі, несумісність характерів, неприйняття людьми один одного, 

неприйняття способу життя інших тощо). 

Заключна теоретична частина модулю 1 присвячена визначенню та 

засвоєнню порядку комунікативного вирішення конфліктів. Зокрема, 

відзначається, що в діяльності патрульного поліції типовими є конфлікти, які 

виникають: в процесі спілкування з громадянами та в службовому колективі. 

Вирішення таких конфліктів потребує максимальної емоційної стійкості 

патрульного та оволодіння ним певним алгоритмом із його деескалації або 

подолання. Для попередження конфлікту слід пам’ятати правило: поліцейський не 

повинен піддаватися на провокацію конфлікту. Його провідна тактика – 

розв’язання конфлікту, тобто знаходження рішення, що задовольнило б всі 

сторони або більшість. 

Порядок вирішення поліцейським конфліктної ситуації передбачає 

проходження декількох етапів, а саме: 1) усвідомлення протиріччя; 2) 

безпосереднє припинення конфлікту; 3) вирішення конфлікту по суті, прийняття 

та реалізація компромісного рішення. 

На першому етапі поліцейський патрульної поліції повинен спробувати 

знайти відповідь на наступні блоки запитань: 1) які дії сторін призвели до 

конфлікту, які позиції у сторін конфлікту, як розуміє одна сторона позицію іншої, 

які справжні позиції учасників конфлікту; 2) в якій тональності спілкуються 

сторони конфлікту, чи застосовуються взаємні образи, чи є загроза застосування 

фізичної розправи; 3) в якому стані перебувають конфліктуючі, чи потребує хтось 



 154 

з присутніх медичної допомоги, яку допомогу потрібно надати, хто ймовірно 

завдав ушкодження. Кінцевою метою першого етапу вважається з’ясування, чи 

можлива і доречна спроба примирення конфліктуючих сторін. 

На другому етапі, оцінивши ситуацію, поліцейський патрульної поліції 

починає втручатися у конфліктну взаємодію сторін. При цьому, якщо сторони 

поводяться агресивно, потрібно розвести їх відстань, достатню для 

унеможливлення безпосереднього фізичного та емоційного контакту. Після чого: 

поліцейський представляється та просить пояснити причину конфлікту; дає чіткі 

інструкції наступних дій сторін («Прошу Вас присісти у наш службовий 

автомобіль для того, щоб пояснити нам причини конфлікту», «Прошу Вас не 

наближатися до Вашого опонента», «Прошу Вас припинити ображати свого 

опонента. У разі непокори, ми будемо вимушені….»). Для зменшення рівня 

емоційності, він може: запропонувати води або іншу допомогу, яку потребує 

учасник конфлікту; попросити пояснити кожну зі сторін свою позицію щодо 

ситуації, яка склалася, попрохати припинити ображати один одного, вживати 

нецензурну лексику та застосовувати фізичну силу; пояснити сторонам конфлікту 

можливі наслідки в разі непокори вимогам патрульного поліцейського.  

Для того, щоб не піддатися маніпуляції, патрульний повинен чітко розуміти 

свої обов’язки та бути асертивним [22, с. 41–42].  

Асертивний працівник: не відповідає на грубість грубістю; не 

підпорядковується емоціям; він тактовний; зберігає впевненість та спокій; з 

повагою ставиться до оточуючих. 

На третьому етапі поліцейський патрульної поліції може надати сторонам 

можливість висловитися про свого противника, що призведе до емоційної 

розрядки обох сторін. Коли напруга спадає, він пропонує учасникам конфлікту 

викласти думки на рахунок того, які вони вбачають шляхи розв’язання 

протиріччя. Вислухавши думки сторін, патрульний на правах авторитетної 

«третьої сторони», висловлює свою точку зору на те, як конфліктуючим сторонам 

усунути протиріччя та поводитися далі. Якщо при цьому сторони (одна зі сторін) 

продовжує агресивно себе поводити, ображає оточуючих чи намагається 
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застосувати силу, він може вдатися до тиску («В разі неприпинення конфлікту ми 

будемо змушені застосувати превентивні заходи»). 

Модулі 2-5 мають на меті конкретизацію знань стосовно втручання різні 

типи конфлікту та закріплення одержаних вмінь і навичок професійної 

комунікативної поведінки. При цьому слід враховувати, що незважаючи на 

унікальність особистості, така поведінка може і повинна бути певним чином 

алгоритмізована. В подальшому напрацьовані алгоритми дозволять економити 

час в швидкоплинних ситуаціях конфлікту.  

Так, типовими причинами конфлікту з учасниками дорожнього руху є 

порушення ними Правил дорожнього руху, вимога перевірки патрульним 

поліцейським транспортного засобу та його вилучення. На рівні теорії слухачі 

повинні засвоїти порядок вирішення конфліктів між учасниками дорожнього руху 

та визначити порядок комунікації патрульного поліцейського і порушника, який 

створює конфліктну ситуацію. Згідно п. 10 ст. 1 Постанови Кабінету Міністрів 

України, таким порушником можуть бути пішохід, водій, пасажир, а також 

погонич тварин. При цьому конфлікти виникають як між поліцейським та 

учасником дорожнього руху, так і між самими учасниками дорожнього руху 

(створення аварійної ситуації одним із учасників; характер руху; різна оцінка 

ситуації). Каталізатором тут часто стає відсутність відчуття такту та 

толерантності в обох сторін. 

Кожен такий конфлікт проходить певні стадії, а саме: виникнення 

суперечності; потенційний конфлікт переростає в реальний (лайка, взаємні 

образи, застосування фізичної сили); вирішення конфлікту (спільний консенсус, 

перевага одної з сторін, відсутність невинної сторони).  

Ситуація 1. Пішохід переходить нерегульований пішохідний перехід. При 

цьому, перед тим як вийти, він пересвідчився у відсутності автомобілів з обох 

сторін руху. Через декілька метрів, з повороту йому назустріч виїжджає 

автомобіль на досить великій швидкості. Замість того, щоб зменшити 

швидкість, водій її додає та починає використовувати сигнал. Дивлячись на це, 

пішохід брутально висловився в бік водія та показав непристойний жест. Водій, 



 156 

якого це обурило, зупиняється за декілька метрів та з криками біжить до 

пішохода.  

Слід зазначити, що конфлікти учасників руху з поліцейським не завжди 

супроводжуються підвищеною емоційністю. Порушники ПДР можуть 

застосовувати різного роду маніпуляції (погроза звернення до керівництва, обман, 

звернення до законів, які не регулюють даний вид ситуації, тощо). Під час такого 

спілкування порушники часто проявляють зарозумілість, брутальність, критику 

поведінки або й особистості поліцейського.  

Ситуація 2. Водій транспортного засобу перевищив допустиму швидкість 

на ділянці руху з обмеженою швидкістю, на що поліцейські патрульної поліції 

негайно зреагували – зупинили його. Підійшовши до водія та 

відрекомендувавшись, патрульні пояснили причину зупинки та попрохали 

документи. На запитання, чому була перевищена швидкість, водій відповів, що 

поспішає до дружини, яка перебуває у перед-пологовому стані, і попрохав скоріше 

відпустити його. Коли поліцейські почали складати протокол про 

правопорушення, водій став погрожувати скаргою до керівництва. Зрозумівши, 

що патрульні настоюють на своєму, водій висловив образи на адресу 

правоохоронців, висмикнув своє посвідчення водія і спробував втекти. Враховуючи 

ці обставини, патрульні були змушені доставити його до управління, де 

виявилося, що він не одружений, а транспортний засіб перебуває у розшуку.  

На стадії переростання потенційного конфлікту між учасниками 

дорожнього руху в реальний, поліцейський: оцінює ситуацію, яка склалася; 

представившись, втручається в ситуацію, намагаючись зрозуміти її сутність; 

просить сторони заспокоїтися та по черзі висловити свої позиції. Якщо конфлікт 

вже майже дійшов до бійки, бажано розвести учасників на певну відстань. Коли 

кожна зі сторін виговорилася і напружена емоційна напруга дещо спала, 

патрульні пропонують кожному з опонентів висловити раціональні, на їх думку, 

шляхи вирішення конфлікту. Вони висловлюють своє бачення варіантів 

вирішення конфлікту та пропонують саме так закінчити спір. Якщо конфлікт не 

вичерпано та є загроза бійки, патрульний наказує припинити лаятися, ображати 



 157 

інших і погрожувати та попереджає про юридичну відповідальність, яку буде 

нести кожен із учасників в разі продовження неправомірних дії. Коли ж кожну з 

сторін влаштовує один із запропонованих варіантів, патрульний повинен 

проконтролювати реалізацію цього рішення. 

Окрім того, важливо виявити осіб, які постраждали від конфлікту та 

запропонувати їм свою допомогу (надати води, відвести в безпечне місце тощо).  

При опрацюванні теми наголошується, що в таких конфліктах поліцейський 

намагається проявляти терпимість до кожної з сторін. Спілкуючись з кожним 

опонентом окремо, патрульний уважно їх вислуховує, що дасть людині 

впевненість, що її почули; спілкуючись із обома – створює атмосферу співпраці з 

кожним та пропонує варіанти вирішення конфлікту. Він стає арбітром у чужому 

конфлікті, тому має прагнути до відкритого спілкування. При цьому важливо 

контролювати розвиток ситуації, щоб у суперечку не втручалися треті особи, які 

не мають відношення до конфлікту, але бажають висловити свою думку. Інколи ці 

особи з очевидців перетворюються на провокаторів, які спонукають до немирного 

вирішення конфліктної ситуації.  

Якщо конфлікти виникають між поліцейськими патрульної поліції та 

учасниками дорожнього руху, найбільш ефективним є стратегії «компромісу» та 

«співпраці». Складність тут полягає в тому, що порушники висловлюють 

невдоволення законними вимогами та діями патрульних поліцейських і, зазвичай, 

перебувають під впливом сильних емоцій. Вони некомунікабельні, агресивні і 

нетолерантність, зважаючи на негативний попередній досвід соціальної взаємодії. 

Керуючись усталеними стереотипами, водії завчасно готові захищати свої права. 

Водії демонструють відкриту недовіру, нестриманість та антипатію. 

В свою чергу, в поліцейських досить швидко складається стереотип, що 

водії постійно протестують проти їх законних вимог, тому вони очікують певної 

поведінки від порушників, що супроводжується негативною реакцією. Тому вони 

починають знаходити дріб’язкові причіпки, погрожувати превентивними 

заходами, перевищувати власну значущість та проявляти нестриманість.  
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Для того, щоб припинити ескалацію конфлікту, патрульному необхідно: 

спокійно та ввічливо пояснити причину обмежень прав водія; бути 

неупередженим та не бачити в опоненті ворога чи супротивника; враховувати 

індивідуальні якості конфліктуючого (надмірна напруженість, агресивність); 

довести до опонента, що всі зацікавлені у мирному вирішенні конфлікту; навести 

конфліктуючому сприятливі («Якщо Ви не будете перешкоджати нашій роботі, 

то ми зараз швидко складемо всі необхідні адміністративні матеріали і далі Ви 

можете направлятися у своїх справах») та несприятливі для нього варіанти 

вирішення конфлікту («В разі Вашої відмови, ми будемо вимушені прохати Вас 

направитися з нами в управління поліції»); вміти розпізнавати маніпуляції («Якщо 

Ви не знали даної вимоги Правил дорожнього руху, це не звільняє Вас від 

відповідальності»). Якщо порушник погрожує поскаржитися керівництву, то 

патрульний не заперечує такої можливості, але лише після виконання законних 

вимог («Ви маєте право оскаржувати рішення та дії поліцейських, але зараз Вам 

негайно потрібно забрати автомобіль з в’їзду, щоб поновити можливість руху 

транспорту»). 

Коли конфлікт не припиняється, а агресивність опонента зростає, 

поліцейський може використати техніку «прихильності» («Шановний В. В., Ви 

такий відомий адвокат, стільки справ виграли, а елементарне правило 

дорожнього руху порушили») та пояснити, що конфлікт не вигідний для всіх («О. 

Г., прошу Вас заспокоїтися та посприяти мені у швидкому складанні 

адміністративного протоколу. Поки ми з Вами дискутуємо, на сусідній вулиці, де 

ми патрулюємо, чекають постраждалі від ДТП»). 

Крім цього, щоб знизити агресивність учасника, можна запропонувати йому 

оцінити свої дії («В. С., якби Ви були на моєму місці та стали очевидцем 

порушення ПДР, щоб Ви зробили?»). Бажано використовувати прийом перифраз, 

тобто повторювати висловлювання опонента («Якщо я правильно зрозумів Вашу 

точку зору ….», «Можливо, Ви мали на увазі…»). 
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У випадку, коли опонент тільки лається, краще помовчати пару хвилин. В 

такій ситуації він ніяковіє, починає зменшувати голосність та заспокоюватися, 

після чого може йти на взаємний контакт.  

Тиск в конфліктах використовувати небажано, та якщо всі варіанти 

врегулювання суперечки вичерпано, поліцейський звертається до закону і 

попереджає про застосування превентивних заходів: «В разі Вашої злісної 

непокори розпорядженню… , ми будемо змушені, згідно ст. 185 КУпАП України, 

скласти адміністративний протокол».  

Після засвоєння теоретичних знань слухачам пропонується визначити 

найбільш доцільний алгоритм поведінки в конфліктній ситуації.  

Ситуація 3. Водій Г. йде на обгін автомобіля водія Д. Не розрахувавши 

відстань між зустрічним транспортом, він різко звертає назад до своєї полоси 

руху, чим «підрізає» автомобіль водія Д. Після цього водій Д. наздогнав 

порушника, зупинився та почав відкрито конфліктувати з ним.  

Дії поліцейського патрульної поліції: _______________________________ 

Ситуація 4. Рухаючись власним автомобілем, водій Б. створив аварійну 

ситуацію для 2-х автомобілів. Поліцейський, який став свідком правопорушення, 

зробив зауваження та попрохав водія Б. слідкувати за ним з визначеною 

швидкістю. Правопорушнику це не сподобалося і він, перегородивши дорогу 

поліцейському, почав відкрито конфліктувати з ним.  

Дії поліцейського патрульної поліції: _______________________________ 

На завершення засвоєння модулю 2 наголошується, що за будь-яких 

обставин конфлікту на дорозі поліцейський патрульної поліції повинен 

залишатися асертивним (впевненим в своїх правоті не зневажаючи, при цьому, 

права опонента), врівноваженим та толерантним; не використовувати у 

спілкуванні жаргонних слів, брутальних висловів чи образ; не глузувати з 

опонента, не бачити в ньому супротивника чи ворога.  

Модуль 3 присвячений засвоєнню засад комунікативного управління 

конфліктами при забезпеченні публічної безпеки і порядку на масових заходах. 
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В теоретичній його частині зазначається, що мирним масовим заходом 

вважають вільне, публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, 

при якому можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з 

різноманітних питань суспільного життя на доступному кожному зібранні, що 

проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування або у 

будь-якому різному поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних 

осіб [141].  

Уникнути конфліктів на масових заходах майже неможливо. Вони 

виникають між учасниками масових акцій, противниками цих заходів, 

поліцейськими та сторонніми особами, які не мали наміру вступати в конфлікт. 

Причини, що спонукають до протистояння, полягають у: різній спрямованості 

ідейних засад (різні політичні, релігійні чи соціально-економічні погляди, ідеї, 

бажання сторін); протилежній орієнтації сторін (бажання отримати одне й те ж 

благо наштовхує на боротьбу та утиск прав інших); невдоволенням 

привласненням благ (нерівноправний розподіл матеріальних та духовних благ між 

різними соціальними прошарками суспільства); соціально-психологічних та 

морально-етичних особливостях (різна культура спілкування, ігнорування 

морально-етичних норм взаємодії); організаційно-управлінських суперечностях 

(невдоволення стилем управління) тощо. 

Відповідно до ризику виникнення конфлікту, масові акції можна 

розташувати наступним чином: вулична хода; культурно-просвітницькі, релігійні, 

спортивні заходи; мітинги. Останні характеризуються наявністю великої кількості 

людей та їх підвищеною агресивністю через невдоволення певними діями влади, 

спортивної команди, посадовців тощо, причому саме ця категорія осіб схильна до 

силового вирішення суперечностей.  

Тому патрульному, який забезпечує публічну безпеку і порядок, доводиться 

вступати у правовідносини з громадянами-правопорушниками, користуючись 

наданими правами і повноваженнями; вживати заходи для припинення їх 

антисуспільних дій, що за своєю сутністю є конфліктною ситуацією у вигляді 

«нав’язування» своєї волі «противнику» [103].  
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У зв’язку з тим, що ризик виникнення конфліктів під час масових заходів 

досить значний, поліцейський патрульної поліції повинен володіти певними 

алгоритмами комунікативної поведінки. Для цього йому необхідно: зберігати 

спокій і чітко висловлювати свої аргументи, не зважаючи на різкі висловлювання 

на власну адресу та інші провокативні ситуації; сприяти вирішенню конфлікту за 

допомогою стратегії «компромісу», знайти аргументи, які б сприяли мирному 

вирішенню протиріччя і влаштували б більшість. Задля ефективної реалізації 

цього завдання слід здійснити низку послідовних кроків, а саме: виявити 

конфліктогенів та осіб, які дозволяють собі прирікатися, сперечатися, 

принижувати достоїнство інших тощо; представившись, чемно запропонувати 

цим особам не викликати резонанс у громадськості своїми діями та припинити 

сперечатися; наголосити мітингарю чи футбольному фанату про можливі 

наслідки його дій для оточуючих та його самого; пояснити активістам, що їх 

позиція має місце бути і її волевиявлення цілком законне, та існує досить багато 

супротивників такої точки зору, які агресивно налаштовані і можуть вдаватися до 

відкритого протистояння, тому слід дещо м’якше доносити до загалу своє бачення 

та не провокувати до сутичок. 

В подальшому необхідно визначити, які інтереси переслідують сторони: 

якщо це звичайне волевиявлення, то достатньо зробити усне зауваження; якщо ж 

має місце маніпулятивний вплив на оточуючих задля досягнення своїх 

замаскованих цілей – попрохати провокаторів пройти до службового автомобілю, 

поліцейської дільниці, іншого місця чи приміщення з меншою кількістю людей 

для з’ясування та врегулювання непорозумінь, а також перевірки документів чи 

законності проведення самого заходу. Окрім іншого, таким чином забезпечується 

роз’єднання активістів та звичайних перехожих, аби останні не стали активними 

учасниками конфлікту.  

Кожній зі сторін конфлікту слід пояснити недоліки і переваги їх позиції та 

запропонувати свій варіант вирішення конфлікту в переконливій формі. Якщо ж 

надмірна психологічна напруженість перешкоджає присутнім зрозуміти ці доводи 

– без роздратування повторюється в іншій модифікації сказане та роз’яснюються 
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його основні переваги. При супротиві активісти та агітації інших до цього ж – 

поліцейським необхідно відразу зазначити, що їх вимога є законною, а злісна 

непокора такій вимозі може призвести до юридичної відповідальності. На цій 

стадії взаємодії, за можливості, патрульному доцільно звернутися до 

представників поліції комунікації чи переговорників, яких натовп сприйматиме 

менш агресивно. 

Якщо ж сторони починають застосовувати силу – патрульним необхідно 

попередити їх про можливе застосування превентивних заходів та пояснити, що 

вони розраховують, все таки, на мирне вирішення конфлікту і взаємне 

порозуміння. І лише в разі подальшої ескалації конфлікту, коли присутні не 

реагують на зауваження та вступають в бійку, настає час застосування 

превентивних заходів. Важливо при цьому виявити жертв конфлікту (тих, на кого 

направлялася агресія та сторонніх осіб). Якщо такі є і натовп не бажає, щоб їм 

було надано допомогу та всіляко цьому перешкоджає, то патрульному потрібно 

пояснити розлюченому скупченню, що особа вже постраждала, і щоб уникнути 

наступних жертв – необхідно припинити конфлікт. 

При сприятливій динаміці подій (правильні слова підібрані і конфлікт 

вичерпано), патрульний може подякувати за розуміння та сприяння його 

діяльності, припинення порушень публічної безпеки і порядку). Але після 

примирення необхідно обов’язково проконтролювати наступні дії учасників 

конфлікту, щоб через деякий час та ж сутичка не спалахнула знову і не призвела 

до бійки. 

На завершення засвоєння слухачами теоретичної складової модулю 3 

важливо наголосити, що присутні поліцейського не тільки чують, але й бачать. 

Тому при спілкуванні варто бути доброзичливим, уникати надмірної 

жестикуляції, не тримати руки на кийку чи схрещеними, не перебирати щось в 

руках, не жувати жуйку – це може викликати відмову від комунікації в іншої 

сторони. Також патрульному, як толерантній особі, слід забути про використання 

насмішок, глузування, сарказму при спілкуванні з будь-ким. Правоохоронець має 

з повагою ставитися до опонента, але при цьому він повинен поводитися гідно та 
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показувати всім своїм виглядом, що не дозволить будь-кому поставити його 

нижче інших у моральному відношенні.  

Оскільки на масових заходах присутня велика кількість невдоволених 

людей, це потребує спілкування на підвищеній голосності. Щоб уникнути 

переходу на крик, до присутніх більш доцільно звертатися через рупор чи інший 

підсилювач звуку та апелювати до закону, застерігати про юридичну 

відповідальність в разі порушення публічного порядку («Нагадуємо, що в разі 

злісної непокори вимогам поліцейського або порушення порядку організації та 

проведення зборів з винних стягується штраф або застосовуються виправні 

роботи. Тому, щоб не вдаватися до таких радикальних заходів, просимо Вас 

припинити сперечатися та виконувати законні накази правоохоронців»). 

При практичному відпрацюванні матеріалу модулю 3 слухачам 

пропонується визначити алгоритми вирішення наступних конфліктних ситуацій. 

Ситуація 5. До міської ради, де проходило чергове засідання щодо виділення 

земельних ділянок, почали прибувати розлючені активісти з вимогами 

справедливого їх розподілу. Через деякий час ними почалась штовханина.  

Дії поліцейського патрульної поліції: ______________________________ 

Ситуація 6. Зранку поблизу місцевої адміністрації активісти влаштували 

мітинг проти забудови скверу. Через дві години на зустріч вийшли противники 

цього мітингу в масках, з емблемами та палицями. Після декількох словесних 

перепалок розпочався відкритий конфлікт.  

Дії поліцейського патрульної поліції: _______________________________ 

Модуль 4 присвячений особливостям комунікації з особами, до яких було 

застосоване домашнє насильство. 

При засвоєнні теоретичного матеріалу наголошується, що згідно Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 

№ 2229-VIII, домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 

сім’ї чи в межах місця проживання, між родичами, або між колишнім чи 

теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 
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(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 

відносинах чи у шлюбі між собою, а також погрози вчинення таких діянь [115]. 

Ознаками застосування насилля, залежно від його виду, є: 

психологічне: страх перед появою одного з рідних; агресивність; нищення 

всього, що трапляється на шляху; здатність завдавати насильство іншим; 

тривожність; депресія, спроби самогубства; надмірна дратівливість; 

відгородженість від близьких, друзів, знайомих; нерішучість у будь-чому, тощо; 

фізичне: велика кількість шрамів та гематом по всьому тілі; потертості 

навколо рота; пухирі та опіки; стерті зони шкіри тощо; 

сексуальне: висипи в паху, захворювання, що передаються статевим 

шляхом; потертості та розриви від вагінального або анального проникнення 

сторонніх предметів; змінений стиль рухів; біль при ходінні і сидінні; натяки про 

можливість задоволення сексуальних потреб інших; відсторонення від оточуючих 

і відмова від комунікації; багато часу проводить у ванні з метою змити весь бруд 

тощо; 

економічне: здутий живіт або надмірна худоба через недоїдання; неохайний, 

брудний вигляд; постійне залишення місця проживання; тривожність; зволікання 

з відповідями при опитуванні з оглядом на реакцію інших членів сім’ї; 

збентеженість та наляканість.  

У зв’язку з тим, що поліцейські патрульної поліції часто першими 

опиняються поряд із потерпілим, їм необхідно знати механізми та особливості 

встановлення психологічного контакту та надання допомоги жертві. Алгоритм 

такої поведінки виглядає наступним чином. 

1. Відрекомендувавшись, запевнити потерпілу особу про наміри допомогти 

їй («Зараз ми знаходимося тут для того, щоб Вам допомогти у зв’язку з прикрою 

ситуацією, яка склалася», «Якщо Ви потребуєте нашої допомоги, ми готові її 

надати», «Ми Вам гарантуємо, що такі протиправні дії не залишаться 

безкарними». 
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2. Запропонувати особі нагальну допомогу («Можливо Вам подати води?», 

«Якщо Ви не відмовитеся, то візьміть ось цю куртку. Зараз на вулиці/ в 

приміщенні досить прохолодно»). 

3. Ввічливо вивести з кімнати/приміщення/безпосереднього місця злочину 

особу, яка ймовірно застосувала насильство («У зв’язку з ситуацією, яка склалася, 

Вам необхідно пройти до іншого приміщення для встановлення всіх подробиць. 

Просимо Вас зробити це якнайшвидше. Будь-ласка, не ігноруйте законних вимог 

поліцейського»). 

4. Запропонувати особі покинути місце, де сталося подія («Можемо Вам 

запропонувати покинути це місце та перейти до службового автомобіля, якщо 

Вам це необхідно»). 

5. Надати жертві можливість вільно переживати та висловлювати свої 

емоції, при цьому не вступати в розгорнутий діалог, а просто використовувати 

невербальні ознаки розуміння (кивання головою, підбадьорлива міміка, 

сприятливе орієнтування тіла), уникаючи прямого контакту очима, що може 

сприйматися як загроза. Не слід заспокоювати особу, але при цьому уважно 

контролювати її дії (під час вивільнення емоцій особа надає необхідну 

інформацію). 

Висловлювати своє співчуття доцільно тільки тоді, коли жертва цього 

потребує, оскільки заспокійливі слова можуть спровокувати новий спалах емоцій 

чи й відмову від комунікації («Шановна Катерино Іванівно! Нам прикро, що 

сталася така ганебна ситуація саме з Вами, і тому ми бажаємо справедливо 

покарати винного. Маємо надію, що Ви щиро вірите у наше співчуття і 

посприяєте цьому»). 

6. Бажано не використовувати тактильний контакт із жертвами, які зазнали 

фізичного чи сексуального насильства, оскільки вторгнення в інтимну зону 

взаємодії сторонньої людини може підсилити її переживання. 

7. Якщо жертві важко йти на комунікацію, доцільно спробувати залучити її 

до спільної діяльності («Пропоную Вам пройти на кухню. Якщо Ви не проти, там 

я зроблю Вам каву, а Ви підкажете, як це зробити»). Запитання стосовно дій та 
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особи кривдника при цьому повинні бути простими, конкретними і лаконічними 

(«Чим саме Ваш співмешканець завдав Вам тілесні ушкодження?», «Побиттю 

передувала лайка з співмешканцем чи воно почалося неочікувано для Вас?»). 

8. Якщо особа потребує підтримки рідних чи близьких людей, слід 

запросити одного з них; за необхідності – викликати психолога та постійно 

залишатися з жертвою.  

Важливо наголосити, що поліцейський патрульної поліції не повинен 

кваліфікувати особливості інциденту та визначати винного в ньому, його завдання 

– надати потерпілому допомогу і підтримку. Це виключає будь-яке оцінювання з 

його сторони. Забороняється категорично висловлюватися та «заганяти» одну з 

сторін в «глухий кут», встановлювати причетних до конфліктної ситуації осіб. 

Особливої уваги потребує спілкування з неповнолітніми, які зазнали 

насильства. Поліцейському, котрий опинився на місці вчинення насильства над 

неповнолітнім, окрім вищезазначеного, слід враховувати їх вікові особливості, що 

суттєво впливають на процес комунікації. Тому його поведінка на місці 

правопорушення повинна підпорядковуватися наступним правилам.  

1. Спілкування краще розпочинати у формі доброзичливого знайомства 

(«Привіт. Я Сергій, працюю в поліції і почув, що тебе хтось образив? Це правда 

чи ні?»). При цьому воно будується зрозумілою дитині мовою, підкреслюється 

серйозне та неупереджене ставлення до її слів.  

2. В приміщенні не повинні перебувати сторонні особи («Просимо 

вибачення, але у зв’язку з ситуацією, яка склалася, Вам необхідно покинути це 

місце. Переконуємо, що ми не завдамо страждань малюку і намагатимемося 

якнайшвидше Вас покликати. Один з бажаючих може залишитися з дитиною»). 

Якщо потерпіла особа сама бажає покинути місце події – знайти більш комфортне 

для неї місце для розмови. 

3. Дитині пропонується допомога («Можливо ти зголоднів? Можна я тебе 

пригощу?», «Якщо у тебе щось болить, то не соромся і скажи. Спробуємо тобі 

допомогти») та пояснюється, що поліція прибула з доброзичливими намірами 

(«Як тільки ми почули, що тебе образили, відразу прибули. Можливо, ти нам 
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розкажеш, що сталося, щоб покарати винних?»). Небажано пропонувати 

солодощі, цукерки, фрукти, адже у дитини може бути алергія на той чи інший 

продукт.  

4. Бажано частіше повторювати слова підтримки («Ти можеш не боятися. 

Ми прибули сюди, щоб тебе більше ніхто не образив. Можеш почувати себе в 

безпеці»).  

5. Якщо жертва не виходить на контакт, розмову слід перевести на тему, яка 

буде їй цікава («У тебе стільки нагород! Ти мабуть футболіст? А в якому клубі 

ти граєш? Покажеш мені всі нагороди?»). Можна спробувати зацікавити 

неповнолітнього атрибутами однострою (одягнути на нього кепку, дати 

потримати жетон тощо). Всім своїм виглядом патрульний має показати, що йому 

дійсно цікаве спілкування (усмішка, щирі емоції та похвала). 

6. Слухати дитину потрібно з інтересом та не перебиваючи. Забороняється її 

критикувати, порівнювати з будь-ким та примушувати до чогось. Навіть якщо 

неповнолітній сам спровокував неправомірні дії у свій бік, в скрутній життєвій 

ситуації його необхідно тактовно підтримувати.  

7. Неповнолітнього, який перебуває в стані агресії, слід заспокоїти («Прошу 

тебе заспокоїтися для того, щоб швидше покарати винних. Я пробую зрозуміти, 

що з тобою сталося, і допомогти тобі»), слідкуючи при цьому, щоб жертва 

насилля не завдало собі чи комусь болю та не почала трощити і ламати все 

навкруги. 

8. Всі запитання повинні бути відкритими («Які дії робила мама? Ти говорив 

їй, що тобі неприємно?»). Їх слід повторювати, якщо це необхідно, роз’яснюючи 

дитині окремі слова, перефразовуючи. Лише проявляючи терпіння, можна 

сподіватися на повне та правдиве відновлення протиправної події. 

9. В процесі спілкування з неповнолітньою жертвою насильства важливо 

контролювати свої емоції, щоб не сприяти: а) виникненню у неповнолітнього 

негативних установок щодо поліцейських патрульної поліції; б) формуванню 

надмірної тривожності та відмові від комунікації.  



 168 

Практичне відпрацювання модулю 4 полягає в груповому обговоренні 

алгоритмів дій в наведених ситуаціях.  

Ситуація 7. Чергового вечора чоловік напідпитку повернувся додому, де 

його дружина збирала речі, щоб переїхати до іншого помешкання та згодом з 

ним розлучитися. Побачивши це, чоловік почав ображати дружину, не давав їй 

далі складати речі. В кімнаті знаходилась їх маленька донька, яка почала 

плакати. Чоловік змусив дружину вкласти спати доньку та втопити мобільний 

телефон, щоб вона не викликала поліцію. Після чого почав чинити психологічний 

тиск та бити жінку. Опісля, коли чоловік заснув, жінці вдалося викликати 

поліцію.  

Дії поліцейського патрульної поліції: _______________________________ 

Ситуація 8. Упродовж тижня мешканці будинку чули дивні звуки з 

квартири сусіда, через що викликали поліцію. На місці події патрульні виявили 

хлопчину, прикутого на ланцюг до ліжка, з сильними побоями. Дитина благала 

про допомогу.  

Дії поліцейського патрульної поліції: ______________________________ 

Завершальний модуль 5 присвячений психологічним особливостям 

комунікації з особами, які потребують поліцейського піклування, а саме: 

а) поліцейське піклування як превентивний захід; б) комунікація з особою віком 

до 16 років, яка залишилася без догляду; в) комунікація з особою, яка 

підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального 

закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення; г) комунікація з 

особою, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну 

небезпеку оточуючим або собі; д) комунікація з особою, яка перебуває у 

публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно 

пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі. Окрім того, 

поліцейське піклування може застосовуватися не тільки до визначених категорій, 

а й до будь-кого, хто потребує допомоги. Наголошується, що превентивні 

поліцейські заходи є дією або комплексом дій, що обмежують певні права і 
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свободи людини і застосовуються для забезпечення виконання покладених на 

поліцію повноважень із дотриманням установлених законом вимог [47].  

Превентивні заходи застосовуються для: 

– недопущення протиправної поведінки осіб, схильних до вчинення 

правопорушень; 

– недопущення протиправної поведінки щодо віктимних осіб; 

– усунення причин, які сприяють вчиненню правопорушень, і створення 

умов, що виключають протиправну поведінку. 

При організації комунікації з особою у віці до 16 років, яка залишилася без 

догляду, доречними є більшість рекомендацій, що викладені вище в позиції 

«спілкування з неповнолітніми, які зазнали насильства». Поліцейському 

патрульної поліції слід розуміти, що такі діти опинилися в складній життєвій 

ситуації, як правило, через дисфункційність сімейних відносин. Тому першим 

його завданням є встановлення психологічного контакту, що починається з 

привітання: з дитиною до 12 років – в дружній формі, щоб зняти напруження 

(«Привіт! Я Сергій. Працюю в поліції. А тебе як звати?»); з підлітком 12-16 років 

– форма привітання серйозна, щоб підкреслити його дорослість («Доброго дня. Я 

Сергій, поліцейський Вашого району. Ви б не допомогли мені… Чи можна до Вас 

звертатися на «ТИ»?»). При цьому, якщо дитина достатньо охоче і невимушено 

вступає у взаємодію, дозволяється певний тактильний контакт (поплескати по 

плечу, взяти за руку, обійняти). Всім своїм виглядом патрульний має показати, що 

йому не байдужа історія неповнолітнього і він бажає йому допомогти. 

Далі дитині потрібно пояснити мету звернення поліцейського: 

 якщо неповнолітній засмучений, то поліцейський говорить, що він 

прийшов, щоб допомогти йому («Ми бачимо в якому ти стані, тому хочемо 

допомогти тобі. Знайти твоїх батьків. Знайти родичів твоїх батьків»); 

 якщо неповнолітній перебуває в агресивному стані, не йде на контакт, з 

недовірою ставиться до правоохоронців, то патрульний повинен запевнити про 

свої позитивні наміри («Ми тут, щоб допомогти тобі. Обіцяємо, ми тебе не 

скривдимо і не дамо нікому скривдити!»). 
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В ході подальшого діалогу патрульним необхідно встановити особу 

неповнолітнього (ПІБ, адресу проживання, наявність батьків чи рідних, причини 

та особливості ситуації, що склалася). Після цього з’ясовуються та пояснюються 

свої наступні дії («Якщо ти не проти, ми зараз знайдемо твоїх близьких, щоб 

допомогти тобі, і ти з ними поспілкуєшся?», «Ти хочеш повернутися до своїх 

рідних?»). 

Забороняється при спілкуванні з неповнолітнім говорити непристойні речі, 

глузувати чи висміювати його. Також небажано надто довго не відриватися від 

екрану комп’ютера, аби дитині не здалося, що всім до нього байдуже, і патрульні 

просто виконують свою роботу, а не хочуть допомогти по-справжньому. 

Щоб встановити комунікацію з особою, яка підозрюється у втечі з 

психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона 

утримувалася на підставі судового рішення чи з особою, яка має ознаки 

вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі, 

поліцейським патрульної поліції необхідно дотримуватися наступних правил.  

1. Відразу після виявлення особи, яка перебуває в неадекватному стані, 

агресує та становить небезпеку для оточуючих, необхідно викликати екіпаж 

психіатричної допомоги та налагодити комунікацію з ним.  

2. Незважаючи на агресивний стан особи, поліцейський патрульної поліції 

повинен спробувати вступити в діалог: «Доброго дня! Чим можемо Вам 

допомогти? Можливо, Ви когось чекаєте чи щось втратили?». Часто люди з 

психічними розладами налаштовані на логічну сторону діалогу і тому вони, в 

більшості випадків, починають розповідати про мету їх перебування в тому чи 

іншому місці (шукають друга, прийшли провідати рідних тощо).  

Обов’язково потрібно поцікавитися, як особа себе почуває, чи не потребує 

особа медичної допомоги. 

3. Після уточнення інформації щодо особи хворого у відповідних закладах, 

необхідно роз’яснити йому, що патрульні мають намір застосувати поліцейське 

піклування і в чому полягають ці дії: «Вислухавши Вас, ми вирішили допомогти 

Вам. Ми знайшли тих осіб, які допоможуть Вам почуватися краще», «Ми 
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знайшли місце, де Ви проживаєте, і на Вас чекають, тому зараз ми Вас довеземо 

на своєму автомобілі». 

4. Слухаючи цю особу, слід застосовувати активні методи невербального 

спілкування (кивання головою, плескання по плечу) та погоджуватися з усім, що 

вона скаже: «Так, я це розумію», «Так. Ви праві», «Я з Вами згодний». 

Дозволяється використовувати певні маніпуляції («прихильності», 

«інформаційної хвилі» тощо) в тому випадку, коли особа становить небезпеку для 

оточуючих і необхідно застосувати певні превентивні заходи.  

5. Патрульні повинні розуміти, що при комунікації з психічно хворими 

особами не слід обдурювати їх. Краще погоджуватися з тим, що скаже особа, та 

схиляти її до співпраці: «Ми з Вами цілком згодні. І ми, зрозумівши ситуацію в 

якій Ви опинилися, знаємо як Вам допомогти. Ви бажаєте, щоб ми Вам 

допомогли?». 

Поряд із цим, варто нагадувати таким особам на настання можливої 

відповідальності за їх антисоціальну поведінку, але при цьому не залякувати їх, а 

навпаки, наголошувати на можливих несприятливих наслідках, тобто шкідливі 

для неї самої: «Якщо Ви будете продовжувати так себе поводити, то не 

потрапите в те місце, куди Ви направлялися (до рідних, близьких), а будете 

змушені залишитися з нами». 

6. Для того, щоб не викликати агресію у психічно хворих, патрульному 

важливо постійно контролювати власні емоції. Тому при спілкуванні з ними слід 

спокійно реагувати на образу з їх боку, ставитися до цього як до симптому 

хвороби. Забороняється глузувати з хворого: «зараз викличу тобі психовозку» або 

«тобі давно вже час звернутися до психіатра».  

7. Якщо ж особа продовжує протиправні дії і застосовує силу до прохожих 

чи поліцейських, настає час застосування превентивних заходів у визначених 

законом межах, щоб ще більше не нашкодити психічному стану хворого.  

Комунікація з особою, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння 

втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку 

оточуючим або собі. 
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В ч. 1 ст. 178 КУпАП йдеться про осіб, які перебувають на вулицях, у 

закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського 

транспорту та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі та 

громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних 

напоїв дозволений відповідним органом місцевого самоврядування. 

Виявивши особу, яка перебуває в стані сп’яніння, патрульні в разі 

необхідності можуть застосувати поліцейське піклування. Особа в легкій та 

середній стадії сп’яніння не повною мірою здатна до самоконтролю та 

адекватного реагувати на зауваження, вона швидко спалахує та чинить силовий 

опір, в тяжкій – не може самостійно пересуватися, не орієнтується в часі і 

просторі. Тому, коли патрульні наблизилися до такої особи, вони повинні 

визначити її стан, відрекомендуватися та запитати, чи потрібна їй медична 

допомога. Якщо є видимі сліди тілесних ушкоджень, вони відразу викликають 

швидку допомогу.  

Для того, щоб запобігти агресії, поліцейським необхідно відразу заявити 

про свої позитивні наміри: «Ми бачимо, що Ви зараз знаходитеся у не 

найкращому стані. Тому ми пропонуємо Вам нашу допомогу», «Ми вважаємо, що 

краще Вам направитися до місця проживання, щоб не стати жертвою хуліганів 

чи крадіїв», «Ми можемо допомогти Вам дістатися місця проживання. Чи 

пам’ятаєте Ви свою адресу?». «Чи є у Вас номер телефону когось із рідних, хто 

б зміг Вас супроводжувати до домівки?». 

Поліцейським необхідно переконати сп’янілу особу в небезпечності 

перебування в такому стані поза домівкою: «Попереджаємо Вас, що в такому 

стані Ви легко можете стати наживою для злочинців чи жертвою хуліганів», 

«Ми можемо доставити Вас додому, якщо Ви цього бажаєте, щоб з Вами нічого 

не сталося». 

Щоб знизити агресію особи її слід переконати в необхідності покинути те 

місце, де вона перебуває: «Якщо Ви далі будете продовжувати тут перебувати, 

прискіплюватися до перехожих та лаятися, ми змушені будемо застосовувати 

превентивні заходи, які погіршать Вашу ситуацію», «Вам краще направитися до 
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місця проживання та трохи відпочити. Після того, як Вам стане краще, Ви 

зможете повернутися», «Радимо Вам прислухатися до наших порад, адже Ви 

розумна людина і розумієте, в якому стані зараз перебуваєте. На Вашому місці 

ми б вчинили саме так». 

Також патрульний може зв’язатися з рідними та попрохати сприяння в 

супроводженні сп’янілого до місця проживання. Якщо особа пам’ятає свою 

адресу, необхідно доставити її до місця проживання та скласти протокол про 

застосування поліцейського піклування. Після цього пояснити сенс такого заходу 

і попрохати підписати протокол. У випадках, коли особа через свій стану цього 

зробити не може, слід звернутися до рідних за місцем проживання, щоб ті 

перевірили стан здоров’я сп’янілого, ознайомилися з протоколом та підписали 

його. 

Якщо ж особа чинить силовий опір чи погрожує застосувати потенційно 

небезпечні засоби, патрульний повинен вжити заходів для убезпечення 

доставленого та його оточення.  

На завершення засвоєння слухачами теоретичної частини модулю 

наголошується, що перелік осіб, щодо яких може здійснюватися поліцейське 

піклування, не є вичерпним, і в кожному випадку патрульний повинен самостійно 

оцінювати ситуацію. Зокрема, інколи доводиться контактувати з особами з 

інвалідністю, вадами слуху, мовлення чи зору. Тому правоохоронцю потрібно 

знати, як спілкуватися з такими громадянами, щоб не викликати образу чи злість з 

їх боку.  

Найперша умова такого спілкування – бути терплячим та привітним, 

контролювати своє невербальне мовлення (міміку, жести) та не звертати увагу на 

вади інших. Здивований погляд, різке відхилення голови, підняття верхньої губи 

може спричинити відмову від комунікації. Не дозволяється вживати грубі чи 

образливі для людини вислови, на кшталт: «хворий», «інвалід», «каліка» тощо. 

Краще заміняти такі слова виразами: «людина з фізичними вадами», «людина з 

вадами слуху (зору), «людина з певними особливостями». 
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Спілкуючись, патрульний не повинен нав’язувати свою допомогу, 

достатньо поцікавитися, чи не потрібна вона, якщо так – то в якій формі може 

бути надана.  

Коли патрульний спілкується з особою у якої слабкий чи відсутній слух, не 

слід підвищувати голос, оскільки невербально це сприймається як крик та 

грубощі. Набагато краще показувати зацікавленість у спілкуванні (посмішка, 

розкриті долоні, відсутність невербальних бар`єрів). У випадках, коли людина 

перебуває з сурдоперекладачем, при безпосередній комунікації слід звертатися до 

самої особи, а не до перекладача. Також самому можна спробувати показати, про 

що буде йтися або попрохати, щоб звернення написали на папері.  

Спілкуючись з особами, яких мають проблеми з мовленням, необхідно 

терпляче вислухати їх звернення, при цьому не підганяючи їх. Забороняється 

закінчувати їх думки, можна лише тактовно підказувати. Краще говорити тоді, 

коли Ви будете впевнені, що особа закінчила думку.  

Практичне відпрацювання модулю 5 полягає в груповому обговоренні 

алгоритмів дій в наведених ситуаціях.  

Ситуація 9. Відпрацьовуючи місцевість, поліцейські патрульної поліції 

виявили хлопчика років 6-7, який розгублено стояв поблизу супермаркету, плакав 

та поглядом когось шукав.  

Дії поліцейського патрульної поліції: _______________________________  

Ситуація 10. При забезпеченні публічної безпеки і порядку під час концерту 

на площі міста патрульні виявили на парапеті одного з фонтанів особу, яка за 

зовнішніми ознаками була схожа на сп’янілу.  

Дії поліцейського патрульної поліції: _______________________________  

Ситуація 11. Відпрацьовуючи місцевість, патрульний побачив особу в 

інвалідному візку, яка щось запитувала у перехожих (показуючи щось у 

телефоні), але не отримувала відповіді.  

Дії поліцейського патрульної поліції: _______________________________ 

 

Висновки до розділу 3 
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1. Основним напрямом діяльності поліцейських патрульної поліції є 

превенція, яка в загальному сенсі має на меті зменшити масштаби злочинності в 

країні; у вузькому – передбачає прямий вплив на осіб, схильних до вчинення 

правопорушень чи злочинів, та на осіб, які за своїми індивідуальними 

особливостями схильні стати жертвою правопорушення чи злочину. При цьому 

заходи індивідуальної профілактики правопорушень представлені: 

профілактичною бесідою; роз’ясненням законодавства; усним попередженням 

про неприпустимість протиправних дій; офіційним попередженням про 

неприпустимість вчинення насильства в сім’ї; офіційним застереженням про 

неприпустимість протиправної поведінки; постановкою на профілактичний облік; 

адміністративним наглядом та соціальним патронажем. 

2. Успішність служби патрульного поліцейського залежить, в першу чергу, 

від стійкості мотивації до обраної професійної діяльності. Мотивація 

представлена поєднанням внутрішніх і зовнішніх мотивів, а сукупність мотивів 

детермінує поведінку поліцейського та стимулює його трудову активність. 

Професійна мотивація представлена: мотивами по вибору тієї діяльності, яка б 

відповідала інтересам особи; мотивами по вибору трудової діяльності, яка 

відповідала хоча б одному з критеріїв а) престижності; б) можливості реалізувати 

свої альтруїстичні наміри; в) наявністю відповідних професійних вмінь та 

навичок; мотивами вибору професії, яка б задовольнила внутрішні та зовнішні 

поклики особи.  

3. Можна констатувати наявність проблеми звільнення молодих працівників 

із лав патрульної поліції. Велика кількість осіб, які тільки-но пройшли первинну 

професійну підготовку і позитивно характеризувались під час проведення занять, 

мали достатній рівень професійних знань, звільняються за власним бажанням. 

Спричинено це тим, що з початком професійної діяльності у практичних 

підрозділах в молодого фахівця під впливом типових для цієї діяльності 

особливостей відбуваються зміни мотивації, що, в свою чергу, негативно впливає 

на бажання продовжувати службу, удосконалювати свій професіоналізм. 
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Окрім цього, значна конфліктність вирішення службових завдань сприяє 

зниженню психологічної готовності патрульного поліцейського до умов 

діяльності. Конфлікти та, навіть, провокації з боку правопорушників викликають 

у патрульних напруженість, яка сприяє появі хронічного стресу та емоційного 

вигорання. Тому в процесі професійно-психологічної підготовки поліцейських 

патрульної поліції обов’язково повинні проводитися заняття, на яких 

обговорювалися б проблеми ефективної комунікації з населенням та 

відпрацьовувалися реальні конфліктні ситуації із зазначенням основних аспектів 

формування стресостійкості.  

4. Достатньо висока доля жінок, які проходять службу в патрульній поліції, 

є ознакою сьогодення, що відповідає сучасним світовим тенденціям. Це 

обумовлюється наступними чинниками: по-перше, необхідність більш 

психологізованого контакту патрульної підрозділу з населенням, з чим більш 

легко може впоратися жінка; по-друге, наявність жінок серед працівників 

позитивно впливає на морально-психологічний клімат підрозділу, підвищує 

культуру спілкування чоловіків, сприяє нейтралізації стресів, що виникають в 

процесі роботи; по-третє, в суспільстві актуалізувалися тенденції до забезпечення 

гендерної рівності, що надає можливість обіймати професійні високі посади. 

5. Узагальнення результатів проведеного опитування засвідчує, що: значна 

кількість (54,2 %) респондентів очікують від майбутньої служби надійності, 

впевненості в собі, спокою, а також власного матеріального добробуту (34 %), 

тобто загалом – впевненості в завтрашньому дні та захищеності. При цьому 

більшість опитаних (68,3 %) достатньою мірою усвідомлюють екстремальний 

характер майбутньої діяльності і вважають, що вони готові адекватно реагувати, 

якщо небезпека буде загрожувати життю та здоров’ю громадян, і навіть – якщо 

вона буде загрожувати їм особисто (24 %). Це позитивний аспект мотивації 

вибору професії, який повинен враховуватися в процесі психологічного 

забезпечення, оскільки він може стати вирішальним у подальшому професійному 

становленні. 
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6. Половина (37,2 %) респондентів не вважають свій рівень компетентності 

достатнім для успішності в майбутній професійній діяльності, висловлюють 

невпевненість у своїх знаннях, вміннях і навичках, можливостях, перебувають у 

стані тривожного очікування. Втім, приблизно стільки ж (42 %) вважають рівень 

своєї готовності достатнім. Що цікаво, обидві категорії заявляють, що будь-яку 

розпочату справу вони намагатимуться довести до кінця, навіть, якщо це 

потребуватиме багато розумових та фізичних затрат (96,1 %).  

7. Більшість майбутніх поліцейських патрульної поліції (59,9 %) вважають, 

що у службовій діяльності потрібно бути готовим до будь-яких екстремальних 

ситуацій та вміти швидко реагувати на них, приймати рішення, надавати якісну 

допомогу. При цьому лише 20,2 % опитаних готові звернутися за допомогою до 

керівництва чи колег, всі інші не зроблять цього, аби не показати свою 

некомпетентність. Такий оптимізм та прагнення до самостійності викликає певні 

перестороги і потребує коригування в процесі професійної психологічної 

підготовки, оскільки кандидати до служби в патрульній поліції – молоді люди з 

незначним життєвим та практично відсутнім професійним досвідом; ресурс їх 

знань, умінь і навичок обмежується тими, що набуті впродовж нетривалого 

навчання в стінах навчального закладу.  

8. Загалом можемо констатувати наявність у респондентів певної 

романтизації та ідеалізації професії патрульного поліцейського: майже половина 

опитаних (39,1 %) заявили, що допоки не уявляють в повному обсязі всіх 

професійних обов’язків патрульного, але (62 %) – що в екстремальних ситуаціях 

слід діяти відразу, без обдумування; 74 % – що в професії пріоритетним є 

дотримання визначених правил та дій згідно інструкцій; 43,2 % – що мають 

обов’язкове право на відпочинок навіть при ненормованому робочому часі. 

Загалом переважна більшість респондентів віддають перевагу зовнішнім 

(формальним), а не змістовим складовим професії, що певною мірою пояснює 

високу плинність кадрів в сучасній патрульній поліції України. 

9. Програма комунікативної підготовки складається з 5-ти модулів: 

1) феномен конфліктності; 2) комунікативне управління конфліктом з учасниками 
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дорожнього руху; 3) комунікативне управління конфліктами під час забезпечення 

публічної безпеки і порядку на масових заходах; 4) комунікація з особами, до 

яких застосовували домашнє насильство; 5) комунікація з особами, які 

потребують поліцейського піклування. 

Кожен модуль містить у собі теоретичну частину та практичні завдання. 

Модулі 2-5 мають на меті конкретизацію знань стосовно втручання в різні типи 

конфлікту та закріплення одержаних вмінь і навичок професійної комунікативної 

поведінки. Незважаючи на унікальність особистості, така поведінка може і 

повинна бути певним чином алгоритмізована, оскільки в подальшому 

напрацьовані алгоритми дозволять економити час в швидкоплинних ситуаціях 

конфлікту.  
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації на підставі дослідження комплексу питань, що 

визначають психолого-правові засади вдосконалення професійної діяльності 

поліцейських патрульної поліції, сформульовано наукові положення й отримані 

результати, спрямовані на вирішення важливого наукового завдання – 

розроблення теоретичних засад і практичних науково обґрунтованих 

рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності патрульної поліції 

Національної поліції України.  

У дисертаційній роботі висвітлено історичні аспекти та сучасний стан 

розвитку підрозділів патрульної поліції в Україні, схарактеризовано основні 

складові системи психологічного забезпечення та запропоновано напрями 

підвищення ефективності діяльності поліцейських патрульної поліції. 

На підставі результатів дослідження можна дійти таких висновків. 

1. Курс на євроінтеграцію засвідчив потребу в переході від карального 

ухилу міліції до соціально сервісного змісту діяльності органів Національної 

поліції України. Реформування відбувається на принципово нових засадах, що 

характеризуються відмовою від старих підходів і запровадженням нових 

прогресивних методів діяльності, запозичених в іноземних країнах. Основними 

критеріями добору до нової служби стали чесність, порядність, професіоналізм і 

бажання допомагати людям. Підрозділи патрульної поліції формують молоді 

працівники, більшість із яких не мали досвіду роботи в органах внутрішніх справ 

і пройшли тримісячний курс підготовки. Водночас основою будь-якої структури є 

людина з її психологічними особливостями, а тому процес практичної реалізації 

отриманих знань і навичок вимагає досить складної адаптації до умов професійної 

діяльності. 

2. Аналіз специфіки діяльності патрульної поліції та її перших результатів 

дає змогу визначити такі психологічні характеристики, типові для цієї професії: 

1) діяльність патрульної поліції ґрунтується на принципах законності, гуманізму, 

поваги до прав людини і гласності; поліцейський патрульної поліції як 
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представник центрального органу виконавчої влади має право та зобов’язаний у 

встановлених законом межах застосовувати владні повноваження від імені 

держави; 2) наявні сувора регламентація та значні обмеження у волевиявленні, 

реалізація в правовому полі відносин державних органів влади, громадських 

інституцій, юридичних і фізичних осіб; 3) відбувається певний відрив від 

культурно-соціально-адаптивного середовища, зміна кола спілкування, інтересів і 

духовних цінностей; 4) ця діяльність насичена конфліктними ситуаціями, 

оскільки виконання функціональних обов’язків передбачає певне обмеження 

поведінки громадян і протистояння представникам злочинного світу; 5) високою є 

персональна відповідальність за наслідки реалізації прийнятих рішень; 6) 

груповим є характер виконання службових завдань; 7) наявні дефіцит часу та 

інформації в умовах, що стрімко змінюються, інтелектуальні та фізичні 

перевантаження, порушення природного режиму дня, сну й відпочинку; 

8) екстремальність, небезпека для життя та здоров’я; 9) неалгоритмічний характер 

дій, неможливість чіткого планування, прогнозування результатів; 

10) різноманітність соціальних ситуацій, у яких доводиться діяти працівникам 

поліції, ставить високі вимоги до їхньої психологічної готовності, уміння швидко 

усвідомлювати сутність того, що сталося, і рівня розвиненості комунікативних 

якостей. 

3. Пізнавальна діяльність поліцейських патрульної поліції представлена 

переважно пошуком і встановленням конкретних негативних виявів, що 

загрожують нормальній життєдіяльності громадян та роботі організацій. 

Комунікативну взаємодію можна умовно поділити на службове спілкування з 

громадянами й на спілкування в колективі (професійне спілкування з колегами та 

за службовим підпорядкуванням), причому в обох випадках її зміст і форма 

визначаються сукупністю суб’єктів й об’єктів, поставлених завдань та методів 

взаємодії. Пізнавальна й комунікативна функції професійної діяльності 

нерозривні: поліцейський, встановлюючи контакт з будь-ким, розраховує на 

отримання значущої інформації та досягнення професійної мети. Організація 

комунікативної діяльності спрямована на забезпечення оптимальних умов 
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контактної взаємодії; організація пізнавальної діяльності – на створення 

оптимальних умов для збирання професійно важливої інформації; організація 

конструктивної діяльності – на висунення обґрунтованих версій, гіпотез, а також 

реалістичних планів; організація засвідчувальної діяльності – на створення умов 

дотримання процесуальних норм оформлення й документування результатів 

діяльності та контроль за відповідністю її нормативно регламентованим вимогам. 

4. Орієнтовна модель особистості поліцейського патрульної поліції 

сформована такими групами властивостей і якостей: а) мотиваційні (високий 

рівень правосвідомості, соціальна відповідальність, неупередженість, 

справедливість, домінування мотивів громадянсько-соціальної значущості 

професійної діяльності); б) інтелектуальні (уміння аналізувати, прогнозувати й 

оцінювати обстановку на дорозі, здатність приймати адекватні рішення в умовах 

дефіциту часу й браку інформації, здатність до аналізу висловлювань, причин і 

мотивів поведінки учасників дорожнього руху); в) емоційні (впевненість у собі, 

контрольована експресивність, готовність до виправданого ризику, позитивне 

самоставлення); г) соціально-психологічні (моральна нормативність, здатність до 

емпатії, відкритість до взаємодії); д) вольові (рішучість у нестандартних та 

екстремальних ситуаціях взаємодії з учасниками дорожнього руху, здатність 

брати на себе відповідальність, наполегливість у подоланні труднощів тощо). 

5. Професійна психологічна підготовка поліцейських патрульної поліції 

передбачає формування та розвиток: психологічних характеристик особистості, 

що відповідають специфічним і важливим психологічним особливостям 

службової діяльності; психологічної готовності до протидії злочинності та 

психологічної стійкості до будь-яких негативних впливів, стрес-факторів або 

конфліктів; вольових якостей особистості – завдяки засвоєнню співробітниками 

прийомів саморегуляції та готовності до психічних перевантажень у роботі. 

Важливою її складовою є також формування в поліцейських уміння 

встановлювати психологічний контакт з різними категоріями громадян і 

застосовувати прийоми психологічного впливу в конфліктних ситуаціях.  
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6. Основними завданнями професійно-психологічного супроводження є: 

надання психологічної допомоги особам, щойно прийнятим на службу, з адаптації 

до умов службової діяльності; формування та розвиток умінь і навичок безпечної 

поведінки й управління конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей 

несення служби; надання керівникам допомоги з питань зміцнення дисципліни й 

законності в підрозділах, створення ефективної системи забезпечення 

психологічної надійності особового складу; проведення психопрофілактичної 

роботи; здійснення заходів щодо оптимізації соціально-психологічного клімату в 

колективах; надання психологічної допомоги працівникам після перебування в 

психотравмуючих і постстресових ситуаціях; профілактика девіацій у поведінці 

особового складу; психологічне забезпечення переговорів з різними категоріями 

осіб (у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, психічно хворі, діти, особи 

похилого віку); складання психологічних портретів осіб, яких підозрюють у 

вчиненні правопорушень (злочинів). 

7. Організація системи профілактичної роботи патрульної поліції потребує 

прийняття нормативного документа, який охоплював би всі її аспекти. Таким 

документом може стати Інструкція застосування підрозділами патрульної поліції 

профілактичних заходів у протидії вчиненню правопорушень, у якій необхідно 

визначити: мету проведення поліцейськими профілактичних заходів; поняття 

профілактичного заходу; принципи проведення таких заходів; перелік суб’єктів 

профілактики, рівні та види профілактичних заходів, порядок їх здійснення, 

розподіл повноважень між суб’єктами профілактики, зразки звітної інформації. 

8. Наявність внутрішньої мотивації до професійної діяльності (набуття 

знань, умінь, навичок) констатували 53,8 % опитаних, зовнішньої мотивації 

(матеріальне забезпечення, кар’єрне зростання, зовнішні регалії) – 41,0 %, 

альтруїстичні наміри (зміцнення авторитету поліції) – 5,1 % новонабраних 

патрульних поліцейських. Отже, майже 95 % кандидатів, ідучи на службу в 

патрульну поліцію, керуються особистими інтересами. Зазначене суперечить 

проголошеним ключовим завданням реформи МВС України, які передбачають 

зміцнення авторитету поліції, покращення роботи патрульної поліції та посилення 
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довіри населення. Така розстановка пріоритетів засвідчує недосконалість 

здійсненого професійного добору, у процесі якого недостатньо уваги приділено 

морально-психологічним якостям кандидатів.  

9. Невиправдано стислий термін первинної професійної підготовки 

поліцейських патрульної поліції в Україні та новаторський підхід у доборі кадрів 

з-поміж осіб, які не мають попереднього професійного досвіду, потребує 

посилення практичної складової професійної психологічної підготовки 

поліцейських. З огляду на це, запропоновано й апробовано програму 

комунікативної підготовки до поведінки в конфліктних ситуаціях професійної 

діяльності. Ця програма передбачає десять занять, у яких представлено теоретичні 

та практичні аспекти дій працівників у психологічно напружених ситуаціях. 

Мету програми комунікативної підготовки визначено так: 1) засвоєння 

поліцейськими патрульної поліції теоретичних положень психології конфлікту; 

2) набуття практичних умінь і навичок поведінки в конфліктній ситуації для її 

усунення. Завданнями програми є засвоєння поліцейськими патрульної поліції 

психологічних засад управління конфліктами; формування вмінь прогнозувати 

назрівання конфлікту та застосовувати заходи з його мінімізації; набуття вмінь 

виважено ставитися до міжособистісних стосунків і прагнути гармонійно 

будувати відносини безпосередньо в службовому колективі. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

ЗВЕДЕНІ ДАНІ 

результатів соціологічного опитування слухачів первинної професійної 

підготовки (Спеціалізація – працівники підрозділів патрульної поліції) під 

час дослідження на тему «Психолого – правові засади удосконалення 

професійної діяльності поліцейських патрульної поліції» 

(усього опитано 312 осіб) 

 

№ 

з/п 
Питання 

Кількі

сть 

осіб 

Питом

а 

вага, 

% 
1 2 3 4 

 

1. За віком: 

 до 25 років 119 38,2 

 26 – 35 187 59,9 

 36 – 50 6 1,9 

 

2. За статтю: 

 чоловіча 258 82,7 

 жіноча 54 17,3 

 

3. Що спонукає Вас обрати дану професію ? 

 цікавість до цього виду діяльності та достатнє матеріальне 

забезпечення 

 128 41,0 

 можливість, завдяки владним повноваженням, вирішувати питання 

на власну користь   

 вважаю, що набуті мною знання, уміння, навички згодяться в 

майбутньому як в роботі, так і в повсякденному житті 168 53,8 

 своїми альтруїстичними намірами підняти авторитет поліції 

16 5,1 

4. Я б хотів (а), щоб професія поліцейського 

 забезпечувала мої та моєї родини матеріальні потреби 108 34,2 

 давала б мені відчуття спокою і надійності 169 54,2 

 забезпечувала мене потрібною порцією адреналіну 11 3,5 

 важко відповісти 24 8,1 

 

5. Дана професія пов’язана з ризиком для життя і здоров’я. Яке Ваше ставлення до 

цього? 

 я часто ризикую. Навіть якщо виникне ситуація, яка буде 

загрожувати моєму життю та здоров’ю, я готовий в подальшому 

виконувати свої обов’язки 77 24,2 

 я готовий ризикувати своїм здоров’ям, якщо це допоможе зберегти 

життя та здоров’я громадян 213 68,3 
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 якщо виникне пряма загроза моєму здоров’ю та життю, я не 

вступатиму в конфлікт 11 3,5 

 важко відповісти 11 4 

 

6. Як Ви ставитесь до тих завдань, які покладені на патрульного 

поліцейського?  

 намагатимусь включитись в роботу, бажаю досягти позитивних 

результатів у виконанні закладених обов’язків 

 131 42 

 навіть ті завдання, які вважаю важкими для виконання, буду 

намагатись довести до кінця 

 116 37,2 

 намагатимусь уникати важких завдань, або перекладати їх на колег, 

які матимуть більше досвіду по їх вирішенню 

 2 0,6 

 намагатимусь вирішити певні завдання самостійно, але, якщо 

виникнуть певні проблеми, краще звернусь до колег або 

керівництва 

 63 20,2 

 

7. Якщо спочатку виконання завдання ви зацікавлені чи проявляєте активність, 

чи підтримується у вас такий стан до кінця виконання завдання? 

 так. Я завжди намагаюсь довести до кінця розпочату справу та 

отримати бажаний результат 300 96,1 

 ні. Коли я бачу, що виконати певне завдання буде важко, або 

вимагатиме багато розумових та фізичних затрат, я полишаю дане 

завдання та берусь за іншу справу 3 1 

 не завжди. Тільки якщо вирішення того чи іншого завдання 

принесе мені деяку користь 3 1 

 важко відповісти 6 1,9 

 

8. Стикаючись з якоюсь проблемою, я намагаюся всебічно її вивчити 

(ознайомитися з відповідною літературою, здійснити пошук потрібної 

інформації в інтернет-ресурсах, поговорити з фахівцями). 

 так 236 75,6 

 ні. Вирішую на свій розсуд або взагалі залишаю без розгляду 2 1 

 звертаюсь до керівництва або колег 69 22.2 

 важко відповісти 4 1,2 

 

9. Я вважаю, що в цій професії перш ніж діяти, треба продумати всі деталі 

 так 122 39,1 

 ні 1 0,3 

 не завжди. Інколи трапляються ситуація в яких потрібно відразу 

діяти 187 59,9 

 важко відповісти 2 0,6 

 

10. Мене приваблює робота, де необхідно діяти згідно інструкції або 

чітко заданому алгоритму.   

 так. Я вважаю, що саме в цій професії потрібно діяти згідно 

інструкції та методичних рекомендацій 231 74,0 

 ні. Я вважаю, що зможу вирішити певні завдання на свій розсуд 40 12,8 
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 важко відповісти 

 41 13,1 

 

11. Професія патрульного передбачає ненормований робочий час. Ваше ставлення 

до цього? 

 вважаю, що час на відпочинок повинен завжди передбачатись в 

будь-якій професії 

 135 43,2 

 я розумію всю серйозність своєї професії, тому готовий(а) 

виконувати деякі завдання за рахунок свого вільного часу 

 160 51,3 

 виконання робочих завдань повинно узгоджуватись зі мною 

 8 2,6 

 важко відповісти 

 9 2,8 

 

12. Якою бачите подальшу службу в патрульній поліції? 

 відповідальною; важкою 39 12,5 

 прозора; справедлива 51 16,3 

 перспективною; цікавою 117 37,5 

 з відсутністю корупції; з достатнім матеріальним забезпеченням 78 25 

 ефективна; результативна 27 8,7 
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Додаток Б 

 

ПРОГРАМА 

комунікативної підготовки поліцейських патрульної поліції до поведінки в 

конфліктних ситуаціях професійної діяльності 

Київ -2018 

 

Предметом програми є: 

- психологічні закономірності виникнення, розвитку та зупинення 

конфлікту у практичній діяльності патрульного поліцейського; 

- порядок управління конфліктом та стратегії поведінки у конфліктах.  

Мета програми: 

- розкрити та сприяти засвоєнню поліцейськими патрульної поліції 

теоретичних положень психології конфлікту; 

- набуття патрульними практичних навичок поведінки у конфлікті для 

його усунення.  

Завдання програми: 

- засвоєння патрульними психологічних особливостей управління 

конфліктами; 

- виробити вміння прогнозувати назрівання конфлікту та вчасності його 

мінімізації; 

- сформувати у патрульного поліцейського вміння здійснювати 

профілактичне попередження утворення в подальшій службовій діяльності 

конфліктів.  

Засоби діагностики успішності навчання: 

1) виконання тестових завдань; 

2) усні завдання з групового обговорення існуючих конфліктних 

ситуацій, які трапляються в практичній діяльності.  

 

Зміст  

Модуль 1. Феномен конфліктності 

1.1. Поняття про конфлікт 

1.2. Функції конфлікту  

1.3. Типи конфліктів  

1.4. Порядок комунікативного вирішення конфліктів  

1.5. Модуль 1 – повторення та засвоєння 

1.6. Модуль 2 – тестове оцінювання 

Модуль 2. Комунікативне управління конфліктом з учасниками 

дорожнього руху 

2.1. Причини конфлікту (порушення ПДР, поверхнева перевірка ТЗ, 

вилучення ТЗ) 

2.2. Алгоритм комунікативного вирішення конфлікту з учасниками 

дорожнього руху 

2.3. Модуль 2 – повторення та засвоєння обговореного матеріалу 

2.4. Модуль 2 – практичне відпрацювання конфліктних ситуацій 
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Модуль 3. Комунікативне управління конфліктами під час 

забезпечення публічної безпеки і порядку на масових заходах 

3.1. Причини конфліктів, які виникають під час масових заходів 

3.2. Расистська та неонацистська символіка 

3.3. Комунікативне управління конфліктами під час забезпечення публічної 

безпеки і порядку на масових заходах 

3.4. Модуль 3 – повторення та засвоєння обговореного матеріалу 

3.5. Модуль 3 – практичне відпрацювання 

Модуль 4. Дійова комунікація з особами до яких застосовували 

домашнє насильство 

1.1. Види домашнього насильства та його жертви 

1.2. Комунікація з жінками/ чоловіками, які зазнали насильства на місці 

події 

1.3. Комунікація з неповнолітніми, які зазнали насильства на місці події  

1.4. Повторення та засвоєння матеріалу 

1.5. Практичне відпрацювання 

Модуль 5. Дійова комунікація з особами, які потребують поліцейського 

піклування 

1.1 Поліцейське піклування, як превентивний захід поліцейського 

1.2 Комунікація з неповнолітньою особою віком до 16 років, яка 

залишилася без догляду 

1.3 Комунікація з особою, яка підозрюється у втечі з психіатричного 

закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на 

підставі судового рішення 

1.4 Комунікація з особою, яка має ознаки вираженого психічного розладу 

і створює реальну небезпеку оточуючим або собі 

1.5 Комунікація з особою, яка перебуває у публічному місці і внаслідок 

сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну 

небезпеку оточуючим або собі 

1.6 Повторення та засвоєння матеріалу 

1.7 Практичне відпрацювання 

Тематика програми комунікативної підготовки патрульних 

поліцейських до поведінки у конфліктних ситуаціях 

Змістовий модуль 1. Феномен конфліктності 

Зміст: Розкрити поняття «конфлікт». Зазначити джерела конфліктів. 

Визначити типи конфліктів. Виділити етапи вирішення конфліктної ситуації. 

Наголосити на асертивності та толерантності у вирішенні конфліктів патрульним 

поліцейським.  

 

Змістовий модуль 2. Комунікативне управління конфліктом з 

учасниками дорожнього руху 

Зміст: Зазначити основні причини конфліктів на дорозі. Розкрити порядок 

вирішення конфліктів між учасниками дорожнього руху. Визначити порядок 

комунікації патрульного поліцейського та порушника, які перебувають у 

конфлікті.  
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Змістовий модуль 3. Комунікативне управління конфліктами під час 

забезпечення публічної безпеки і порядку на масових заходах 

Зміст: Зазначити види масових заходів. Розкрити основні причини 

конфліктів під час проведення масових акцій. Закцентувати увагу на дієвому 

алгоритмі вирішення конфліктів.  

 

Змістовий модуль 4. Дійова комунікація з особами до яких 

застосовували насильство 

Зміст: Засвоїти поняття «домашнього насильства». Виокремити види 

насильства за ознаками. Виробити порядок комунікації з потерпілими від 

насильства.  

 

Змістовий модуль 5. Дійова комунікація з особами, які потребують 

поліцейського піклування 

Зміст: Розкрити сенс поліцейського піклування. Визначити порядок 

встановлення контакту з різними категоріями осіб. Визначити правила 

спілкування поліцейського з особами, які мають певні вади.  

Основний матеріал: 

Модуль 1. Феномен конфліктності 

1.1. Поняття про конфлікт 

Конфлікт ( лат. Conflictus – зіткнення, сутичка) – протиріччя між 

активними сторонами у яких не співпадають погляди та позиції на одну й ту ж 

ситуацію. Кожна зі сторін, при цьому, намагається схилити опонента до 

прийняття, на свою думку, правильного рішення.  

Основу конфлікту складає сама протилежність або ж неоднаковість 

поглядів та смаків (приклад: дружина має бажання придбати кота, а чоловік –

 собаку; жінка обожнює переглядати мелодрами, чоловік – детективи).  

Джерело конфлікту – об’єктивні та суб’єктивні протиріччя.  

Якщо об’єктивні ґрунтуються на зіткненні реальних потреб кожної сторони, 

то суб’єктивні протиріччя криються в темпераменті, характері, настрої чи 

роздратованості опонента. Останній вид відноситься до більш стійкого, так як 

людину досить важко змінити, а потреби, інтереси чи цілі – цілком можливо.  

Причини конфлікту є досить різноманітними. В. Лінкольн зазначив свою 

класифікацію причин: 

1) фактори відносин:  
– нетривалий період відносин; 

– недовіра у відносинах між сторонами; 

– класова відмінність; 

– минулі конфлікти. 

2) ціннісні причини:  

– недотримання звичаїв чи традицій сторін; 

– поведінка, яка не відповідає поведінці інших; 

– релігійні та культурні цінності; 
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– різні уявлення про співвідношення понять «добре» та «погано», 

«справедливо» і «несправедливо».  

М. Дойч причини конфліктів вбачає в: 

1) контролі (можливість контролювати діяльність інших, отримувати 

більшу частку спільного прибутку тощо); 

2) протиріччях уподобань та антипатії (приклад: чоловік має компанію 

друзів, а дружина не полюбляє друзів чоловіка); 

3) цінностях (у кожного своє поняття «як має бути»); 

4) уявленнях (кожен зі сторін оцінює ситуацію по-своєму і, коли не 

співпадають різні оцінки, починає розвиватися конфлікт).  

Поміж цим конфлікти можуть бути викликані: 

- імпульсивними діями сторін (міміка, жест, поза); 

- неочікуваними вчинками, які викликані короткочасним чи тривалим 

впливом події на психіку; 

- діями, які вчиненні через певні упередження; 

- неправильною організацією робочого процесу з боку керівництва; 

- проблемами психологічної несумісності в колективі. 

Сторони конфлікту – особи, які вступили у протиріччя. Стороною 

конфлікту може бути одна особа або група осіб, які зацікавлені у своєму інтересі, 

а також сторонні особи, які не переслідують інтерес і опинилися в зоні конфлікту 

за збігом обставин.  

1.2. Функції конфлікту 

Функцією конфлікту є роль, яку грає конфліктна ситуація по відношенню до 

сторін конфлікту. Розподіляють функції конфлікту на прямі та опосередковані. 

Прямі – наслідки конфлікту підтвердженні цілями (приклад: завдяки 

страйку на виробництві, робітники домоглися підвищення виправданої заробітної 

плати). 

Опосередковані – конфлікт може призвести до неочікуваних наслідків та 

не відповідати поставленим цілям (приклад: звільнення робітників через певний 

час після страйку з необґрунтованих причин).  

Кожен із конфліктів призводить до позитивних («+») та негативних («-») 

наслідків.  

 

«+» «-» 

Позитивне вирішення конфлікту Застосування насилля, як наслідок 

виникнення жертв 

Стимул розвиватися як особистість Відмова від співпраці 

Об’єднання спільних зусиль Зниження продуктивності праці 

Зниження стресу та надмірної 

напруги 

Зневіра опонентів у своїх силах, 

можливостях та правоті 

Розширення комунікації з 

оточуючими 

Виникнення недовіри між 

учасниками конфлікту 

Самореалізація особистості Зниження рівня комунікації 

Усунення протирічь Виникнення хронічних стресів 
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Об’єднання сил для групового 

вирішення конфлікту 

Породження нових конфліктів на 

основі старих 

Виникнення нових методів 

розв’язання та вирішення назрілих 

проблем 

Зниження дисципліни в організації 

Попередження появи нових 

конфліктів 

Втрата підтримки з боку оточуючих  

 

1.3. Типи конфліктів 

Щоб припинити конфлікт потрібно розуміти що це за протиріччя і з яких 

причин воно виникло.  

Виділяють конфлікти: 

 ідеологічні (розбіжності в поглядах і позиціях та певні відмінності в 

життєвих установках людей. Торкаються будь-яких суспільних відносин – 

держави, закону, сім’ї, колективу тощо); 

 економічні (суперечності щодо джерел прибутку, розподілу коштів, 

належної оплати праці, боргових зобов’язань тощо); 

 соціально-побутові (суперечності з питань проживання, надання 

послуг, отримання житла);  

 сімейно-побутові (порушена психологічна атмосфера у сім’ї); 

 соціально-психологічні (несумісність характерів, неприйняття людьми 

один одного, неприйняття способу життя інших тощо); 

Також розрізняють конфлікти: 

- за кількістю сторін (міжособистісні, внутрішньо-особистісні, 

міжколективні, особистісно-колективні); 

- за періодом існування конфлікту (довготривалий або постійний та 

недовготривалий); 

- за змістом (викликані причиною та безпричинні); 

- за ступенем розвитку (основні та ті, що взяли початок від основних).  

Класифікація конфліктів за кількістю сторін передбачає: 

1) міжгрупові конфлікти (такі конфлікти виникають у великих та малих 

соціальних групах та організаціях де конфліктуючі сторони намагаються 

перешкоджати один одному); 

2) міжособистісні конфлікти (такі конфлікти часто виникають, коли 

представники однієї групи мають різні цілі і реалізують їх без врахування думки 

інших, або одночасно боряться за реалізацію цілі з метою бути першим);  

3) внутрішньо-особистісні конфлікти (такі конфлікти є зіткненням 

протилежних інтересів, потреб, потягів однієї людини). 

Конфлікти за порядком виявлення розподіляють на: 

1) відкриті конфлікти (образи, застосування насильства, підвищена 

інтонація, погрози, загрозливі слова); 

2) приховані конфлікти (застосування маніпуляцій, насмішки, 

невербальна міміка, жести, поза, страх, уникання комунікації).  
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1.4. Порядок комунікативного вирішення конфліктів 

Конфліктні ситуації притаманні усім правоохоронним органам та більша 

частина з них припадає саме на поліцію.  

В діяльності патрульного поліції виділяють конфлікти, які виникають: 

 – у спілкуванні з громадянами (частіше правопорушниками); 

 – у службовому колективі; 

 – всі інші.  

Вирішення таких конфліктів потребує максимальної стійкості патрульного 

та вироблення ним певного алгоритму дій по його ескалації або його подоланню.  

Для попередження конфлікту слід пам’ятати правило: поліцейський 

повинен не піддаватися на провокацію конфлікту. Він повинен уміти мирно 

розв’язувати конфлікти (поступитися або знайти рішення, яке задовольнить всі 

сторони або більшість) 

Порядок вирішення поліцейським конфліктної ситуації складає декілька 

етапів: 

Етап 1. Усвідомлення протиріччя. 

Загострення протиріччя призводить до стрімкого розвитку конфлікту із 

взаємними образами, підвищеною тональністю та загрозою застосування насилля. 

Тому, патрульний визначає: 

– причину конфлікту та привід. Поліцейському бажано з’ясувати: 

Які дії призвели до конфлікту? 

Які наявні відкриті питання та розбіжності?  

Які позиції у сторін конфлікту? 

Як розуміє одна сторона позицію іншої? 

Які справжні позиції учасників конфлікту? 

 

– чи назріває або в якому напрямку розвивається конфлікт: 

В якій тональності спілкуються сторони конфлікту?  

Чи застосовуються взаємні образи?  

Чи є загроза застосування фізичної розправи? 

 

– потенційних учасників можливого конфлікту та чи спроможні вони його 

спровокувати: 

Хто є опонентами конфлікту?  

Чи знайомі між собою учасники? 

В якому стані перебувають конфліктуючі? 

Чи є з присутніх інші сторони, які провокують до конфлікту? 

 

– наявність потерпілих: 

Чи потребує хтось з присутніх медичної допомоги? 

Яку допомогу потрібно надати?  

Хто ймовірно завдав ушкодження? 

Хто міг стати очевидцем? 

 

– можливості переговорів: 
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Чи зменшується напруга конфлікту? 

Чи доречна спроба примирення? 

Етап 2. Безпосереднє припинення конфлікту.  

Оцінивши ситуацію яка склалася, поліцейський патрульної поліції починає 

втручатися у протиріччя сторін, які конфліктують. При цьому, якщо сторони 

поводять себе агресивно, потрібно розвести їх один від одного на відстань до 

чотирьох метрів для зниження емоційності кожного зі сторін. Після чого: 

- поліцейський патрульної поліції представляється та просить пояснити 

причину конфлікту; 

- дає чіткі інструкції наступних дій сторін ( «Прошу Вас присісти у наш 

службовий автомобіль для того, щоб пояснити нам причини конфлікту», «Прошу 

Вас не наближатися до Вашого опонента», «Прошу Вас припинити ображати 

свого опонента. У разі непокори, ми будемо вимушені….»); 

Так як, будь який конфлікт постійно супроводжується підвищеним 

емоційним напруженням у сторін, то патрульний повинен стати певним арбітром 

у цих взаємовідносинах та спробувати зменшити їх рівень емоційності. Як 

приклад, він може: 

– запропонувати води або іншу допомогу, яку потребує учасник конфлікту;  

– попросити пояснити кожну зі сторін свою позицію щодо ситуації, яка 

склалася,  

– попрохати припинити ображати один одного, вживати нецензурну 

лексику та застосовувати фізичну силу; 

– пояснити сторонам конфлікту можливі наслідки в разі непокори вимогам 

патрульного поліцейського.  

Варто відзначити, що в таких ситуаціях патрульний повинен мати досить 

стійку витримку, стресостійкість та терпимість, щоб не вступати в конфлікт зі 

сторонами та не піддаватися будь-яким маніпуляціям.  

Маніпуляція – вид психологічного впливу, який спрямований на приховане 

впровадження в психіку особи на яку він направлений цілей, бажань, намірів, 

відносин або установок того, хто маніпулює.  

Маніпуляції з боку громадян можуть бути досить різними. Тому є активні 

маніпулятори, які намагаються маніпулювати завдяки своєму соціальному статусу 

чи владі та пасивні маніпулятори, які демонструють свою слабкість або своє 

незнання чогось. Наприклад, коли порушник Правил дорожнього руху пояснює 

свої дії тим, що у нього народилася дитина, чи хтось важко хворий в лікарні або 

тим, що раніше певного дорожнього знаку він не бачив, тощо.  

Для того, щоб не піддатися маніпуляції, патрульний повинен чітко розуміти 

свої обов’язки та бути асертивним.  

Асерт ивність (англ. assertion) – це вміння відстоювати свої кордони, 

захищати свої інтереси і цілі, зберігаючи повагу до інших людей. 

http://www.eventario.org/news/shcho_take_asertivnst/  

Асертивний поліцейський патрульної поліції: 

 не відповідає на грубість грубістю; 

 не йде за покликом емоцій; 

 тактовний; 

http://www.eventario.org/news/shcho_take_asertivnst/


 218 

 зберігає впевненість та спокій;  

 дипломатично висловлює свої вимоги; 

 відноситься з повагою до оточуючих; 

 відповідає вдячністю; 

 визнає свою неправоту та дбає про чужі інтереси. 

Етап 3. Вирішення конфлікту по суті. Прийняття та реалізація 

компромісного рішення  

Під час цього етапу поліцейський патрульної поліції може дати можливість 

сторонам висловитися про свого противника, що призведе до емоційної розрядки 

обох сторін. 

Коли напруга спадає, поліцейський пропонує учасникам конфлікту 

викласти думки на рахунок того, які вони вбачають шляхи розв’язання 

протиріччя: 

- Вас задовольнить варіант рішення, який запропонувала друга 

сторона? 

- Чи погодиться інша сторона на Вашу пропозицію? 

- Можливо потрібно, в деякій мірі, враховувати думку опонента? 

Вислухавши думки сторін, патрульний на правах авторитетної «третьої 

сторони», висловлює свою точку зору на те, як конфліктуючим сторонам усунути 

це протиріччя та діяти далі. 

Якщо сторони (одна зі сторін) продовжує агресивно себе поводити, ображає 

оточуючих чи намагається застосувати силу, то патрульний вимушений вдатися 

до прийомів маніпуляції («Будьте розумною людиною – поступіться», «Ви 

правильно розмірковуєте та Ваш суперник також пропонує хороший варіант 

вирішення питання. Вам можна було б прислухатися») та тиску («В разі не 

припинення Ваших погроз в сторону представника правоохоронних органів, ми 

будемо вимушені застосувати превентивні заходи»).  

Якщо сторони знайшли консенсус та конфлікт вичерпаний поліцейський 

патрульної поліції може контролювати їх взаємодію щоб не допустити нового 

спалаху емоцій що призведе до конфлікту. 

Якщо ж сторони не знайшли спільного рішення, продовжують 

обмінюватися взаємними образами та застосовувати фізичну силу чи сторонні 

предмети, патрульний поліцейській згідно Розділу V Закону України «Про 

Національну поліцію» може застосувати до них поліцейські превентивні заходи.  

 

1.5. Модуль 1 – повторення та засвоєння 

Конфлікт – протиріччя між активними сторонами у яких не співпадають 

погляди та позиції на одну й ту ж ситуацію. 

Типи конфліктів: ідеологічні, економічні, соціально-побутові, сімейно-

побутові, соціально-психологічні.  

Функції: прямі та опосередковані.  

Етапи протидії виникненню конфліктів:  

1. Усвідомлення протиріччя. 

2. Припинення конфлікту. 

3. Вирішення конфлікту. 
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1.6. Модуль 2 – тестове оцінювання 

Конфлікт – це: 

а) протиріччя між активними сторонами у яких не співпадають погляди та 

позиції на одну й ту ж ситуацію; 

б) сутичка між двома особами, які намагаються погодитися з позицією 

опонента; 

Ідеологічні  

Типи 

конфліктів 

 

Економічні 
Соціально-

психологічні 

Сімейно-

побутові 
Соціально-

побутові 
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в) протиріччя між учасниками у яких співпадають погляди на одну 

ситуацію, де кожна зі сторін схиляється до думки опонента.  

Джерело конфлікту – це: 

а) інтереси; 

б) погляди; 

в) протиріччя; 

г) бажання. 

До ціннісних причин конфлікту не входить:  

а) недотримання звичаїв; 

б) нетривалий період відносин; 

в) релігійні та культурні цінності; 

г) поведінка, яка не відповідає поведінці інших. 

Відкриті конфлікти включають: 

а) застосування насильства; 

б) уникання комунікації; 

в) загрозливі слова; 

г) образи. 

Приховані конфлікти включають: 

а) підвищену інтонацію; 

б) маніпуляції; 

в) насмішки; 

г) невербальні жести.  

Опосередкованою функцією є: 

а) наслідок, який підтверджений цілями; 

б) неочікуваний наслідок; 

в) наслідок, який тягне за собою декілька наслідків; 

г) конфлікт не має наслідків.  

Асертивність – це: 

а) вміння відстоювати свої права незважаючи на права інших; 

б) вміння не вступати в конфлікт та поступатися своїми правилами 

інтересами, поглядами на користь інших; 

в) це вміння відстоювати свої кордони, захищати свої інтереси і цілі, 

зберігаючи повагу до інших людей.  

Етапи вирішення конфлікту: 

а) діагноз – прогнозування – прийняття рішення; 

б) усвідомлення протиріччя-припинення конфлікту-вирішення конфлікту; 

в) усвідомлення протиріччя-прогнозування-припинення конфлікту-

вирішення конфлікту; 

Дії патрульного поліцейського на етапі припиненні конфлікту: 

а) вислуховує кожну зі сторін – знижує емоційність – пропонує свій варіант; 

б) вислуховує кожну зі сторін – знижує емоційність – контролює реалізацію 

прийнятого рішення; 

в) вислуховує кожну зі сторін – знижує емоційність – дає чіткі інструкції 

наступних дій – протидіє маніпуляціям. 

На Вашу думку, що ефективніше при припиненні конфлікту: 
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а) комунікативне вирішення конфлікту; 

б) застосування превентивних заходів; 

в)інше: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Модуль 2. Комунікативне управління конфліктом з учасниками 

дорожнього руху 

2.1. Причини конфлікту з учасниками дорожнього руху (порушення 

ПДР, поверхнева перевірка ТЗ, вилучення ТЗ) 

Згідно п. 10 ст. 1 Постанови КМУ «Правила дорожнього руху», учасником 

дорожнього руху є особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі 

як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин.  

Конфлікти виникають як між поліцейським та учасником дорожнього руху, 

так і між самими учасниками дорожнього руху.  

Між учасниками дорожнього руху причинами конфліктів виступають: 

- створення аварійної ситуації одним з учасників; 

- характер руху в зоні; 

- різні навики водіння; 

- негативні емоції; 

- різні погляди на ситуацію.  

Конфлікти ж між поліцейським та учасниками дорожнього руху виникають 

через: 

- порушення ПДР учасниками дорожнього руху; 

- зупинення поліцейським ТЗ; 

- вилучення ТЗ 

- поверхневу перевірку; 

- відсутність відчуття такту та толерантності в обох сторін. 

Кожен конфлікт супроводжується підвищенням емоційної напруги та 

розвивається у певних стадія: 

- виникнення суперечності; 

- потенційний конфлікт переростає в реальний; 

- реальний конфлікт передбачає початок лайки, взаємних образ, 

підвищену тональність, застосування фізичної сили; 

- вирішення конфлікту (спільний консенсус, перевага одного зі сторін, 

відсутність правої сторони).  

Варто відзначити, що часта психологічна несумісність (приклад: холерик і 

флегматик) призводить до швидкого спалаху конфлікту. Кожен в конфлікті 

висловлює свою позицію без врахування думок інших. Кожна зі сторін вступає в 

боротьбу підвищуючи тональність, застосовуючи лайку і фізичну силу, вважаючи, 

що це допоможе пригнітити опонента.  

Приклад 1.  

Пішохід переходить нерегульований пішохідний перехід. При цьому, перед 

тим як вийти, він пересвідчився у відсутності автомобілів з обох сторін руху. 

Пройшовши декілька метрів, з повороту йому на зустріч виїжджає автомобіль 

на досить великій швидкості. Замість того, щоб зменшити швидкість, водій її 
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додає та починає використовувати сигнал. Дивлячись на це, пішохід брутально 

висловився в бік водія та показав непристойний жест. Водій, якого це обурило, 

зупиняється за декілька метрів та з криками біжить до пішохода. Розпалюється 

конфлікт.  

 

Конфлікти учасників руху з поліцейським не завжди супроводжуються 

підвищеною емоційністю. В таких ситуаціях порушники Правил дорожнього руху 

застосовують різного роду маніпуляції (погроза звернення до керівництва, обман, 

звернення до законів, які не регулюють даний вид ситуації тощо).  

Під час такого спілкування порушники часто проявляють зарозумілість, 

брутальність, критику в бік поліцейського.  

Приклад 2. 

Водій ТЗ перевищив допустиму швидкість на ділянці руху з обмеженою 

швидкістю на що поліцейські патрульної поліції негайно зреагували – зупинили 

його. Підійшовши до водія та відрекомендувавшись, патрульні попрохали 

документи та доповіли причину зупинки. На запитання чому була перевищена 

швидкість водій сказав, що поспішав до дружини, яка перебувала у перед-

пологовому стані і попрохав по-скоріше відпустити його. Коли поліцейські стали 

непохитними та почали складати протокол про правопорушення, водій почав 

погрожувати скаргою до керівництва. Зрозумівши, що патрульні настоюють на 

своєму, водій став ображати правоохоронців, висмикнув своє посвідчення водія і 

спробував втекти. Враховуючи ці обставини, патрульні були змушені доставити 

до управління порушника де виявилося, що він не одружений та ТЗ перебував у 

розшуку.  

 

2.2. Алгоритм комунікативного вирішення конфлікту з учасниками 

дорожнього руху 

Ставши свідком конфлікту між учасниками дорожнього руху, 

поліцейський патрульної поліції має втрутитися та посприяти швидкому його 

вирішенню.  

На стадії переростання потенційного конфлікту в реальний, патрульний: 

 оцінює ситуацію, яка склалася; 

 представившись, втручається в спір, намагаючись зрозуміти суть; 

 просить сторін заспокоїтися та по черзі висловити свої позиції; 

 якщо конфлікт вже майже дійшов до бійки, бажано, щоб поліцейські 

зазначили та розвели учасників на певну відстань;  

 коли кожна зі сторін виговорилася і напружена емоційна напруга дещо 

спала, патрульні пропонують кожному з опонентів висловити правильні, на їх 

думку, шляхи вирішення конфлікту; 

 патрульний може висловити своє бачення варіантів вирішення конфлікту, 

та запропонувати саме так закінчити спір; 

 якщо кожну зі сторін влаштовує один із запропонованих варіантів, 

патрульний може проконтролювати реалізацію цього рішення; 
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 якщо конфлікт не вичерпано та є загроза бійки, патрульний наказує 

припинити лаятися, ображати інших і погрожувати та попереджає про юридичну 

відповідальність, яку буде кожен з учасників нести, вразі продовження 

неправомірних дії.  

Важливо виявити осіб, які можливо постраждали від конфлікту та 

запропонувати їм свою допомогу (по можливості надати заспокійливе, відвести в 

безпечне місце тощо).  

В таких конфліктах поліцейський використовує стратегію 

«пристосування» та намагається проявляти терпимість до кожного зі сторін. 

Спілкуючись з кожним опонентом окремо, патрульний повинен уважно вислухати 

їх позиції та прийти до певного умовиводу, що дасть людині зрозуміти, що її 

почули.  

Патрульні мають створити атмосферу співпраці з кожним, але не окремо, 

щоб в одного з конфліктуючих не виникла підозра у змові між поліцейським та 

іншим учасником протиріччя. Правоохоронець стаючи арбітром в чужому 

конфлікті має прагнути до відкритого спілкування.  

У таких конфліктах варто вислухати й свідків, які стали очевидцями 

спалаху такої суперечки. При цьому, важливо контролювати розвиток такої 

ситуації, щоб в суперечку не втручалися треті особи, які не мають відношення до 

конфлікту, але бажають висловити свою думку. Інколи ці особи зі свідків 

перетворюються в провокаторів, які спонукають до немирного вирішення 

суперечки.  

Якщо конфлікти виникають між поліцейськими патрульної поліції та 

учасниками дорожнього руху, то стратегію «пристосування» потрібно змінювати 

на стратегію «компромісу» та «співпраці».  

Основною причиною таких конфліктів є невдоволення порушників 

законними діями патрульних поліцейських (зупинення ТЗ, поверхнева перевірка, 

вилучення ТЗ). В таких випадках, зазвичай, невдоволені перебувають під впливом 

сильних емоцій. З самого початку, коли патрульні зупиняють ТЗ, водії стають 

некомунікабельними, агресивними та забувають про толерантність. А викликано 

це тим, що попередній досвід соціальної взаємодії між правоохоронцями та 

населенням накопичив певні уявлення про неприпустиму поведінку перших. 

Тому, під впливом стереотипу водії готуються захищати свої права в суперечці.  

В свою чергу, у патрульних складається стереотип того, що водії постійно 

протестують проти їх законних вимог. І тому, вони очікують певну поведінку від 

порушників, що супроводжується негативною реакцією.  

Таку ситуацію називають «навішуванням ярликів». Водії демонструють 

відкриту недовіру, нестриманість та антипатію. Патрульні ж, в свою чергу, 

починають знаходити дріб’язкові причіпки, погрожувати превентивними мірами, 

перевищувати власну значущість та проявляти нестриманість.  

Для того, щоб припинити ескалацію конфлікту патрульному необхідно: 

– доповісти причину обмежень прав водія (зупинка ТЗ, перевірка 

документів, вилучення ТЗ тощо); 

 зберігати спокій; 

 ввічливо ставитися до конфліктуючої сторони;  
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 якщо особа відкрито починає йти на конфлікт, поліцейський прогнозує 

варіанти вирішення конфлікту; 

 бути неупередженим – не бачити в опоненті ворога чи супротивника; 

 враховувати індивідуальні якості конфліктуючого (надмірна 

напруженість, агресивність, поганий стан здоров’я); 

 пояснити опоненту, що всі зацікавлені у мирному вирішенні конфлікту; 

 навести конфліктуючому сприятливі для нього варіанти вирішення 

конфлікту «Якщо Ви не будете перешкоджати нашій роботі, то ми зараз 

швидко складемо всі необхідні адміністративні матеріали і далі Ви можете 

направлятися по свої справах» та найменш сприятливі «В разі Вашої відмови, ми 

будемо вимушені прохати Вас направитися з нами в управління поліції»; 

 чітко володіти правовими знаннями та постійно їх удосконалювати, щоб 

ніхто не зміг його ввести в оману; 

 чітко усвідомлювати свою мету та розпізнавати маніпуляції «Якщо Ви не 

знали даної вимоги Правил дорожнього руху, то це не звільняє Вас від 

покарання»; 

 перед тим як врегульовувати конфлікт, він має як слід озброїтися 

аргументами; 

 розуміти, що якщо вимоги поліцейського законні, то закон на його 

стороні; 

 якщо патрульний не володіє певною інформацією або потребує 

консультації варто звернутися до колег, старших наставників або керівництва; 

 завжди залишати спокій та не відповідати грубістю на провокації.  

 попередити опонента, який непристойно висловлюється в його бік про 

можливе покарання за такі дії; 

В таких конфліктах поліцейському слід вислухати позиції інших сторін та 

розуміти, що думка інших має місце бути. Потрібно піддаватися не тиску, а 

реальним правильним доводам. При цьому, правоохоронцю потрібно вказати на 

помилковість деяких суджень опонента з точки зору закону. Також, можна 

вказати на шляхетність конфліктуючого, що він відповість за свої дії.  

Якщо порушник погрожує поскаржитися керівництву, то патрульний 

ввічливо відповідає про наявність такої можливості після виконання законних 

вимог: «Ви маєте право оскаржувати рішення та дії поліцейських, але зараз Вам 

негайно потрібно забрати автомобіль з в’їзду для аварійного транспорту». 

Коли конфлікт не припиняється, а агресивність опонента зростає, то 

поліцейський може використати маніпуляцію «прихильності»: «Шановний 

Валентин Васильович, Ви такий відомий адвокат, стільки справ виграли, а 

елементарне правило дорожнього руху порушили». 

Або ж необхідно заявити про те, що всі сторони зацікавлені у вирішенні 

конфлікту, який не вигідний для всіх: «Олег Григорович, прошу Вас заспокоїтися 

та посприяти мені у швидкому складанні адміністративного протоколу. Поки ми 

з Вами дискутуємо на сусідній вулиці, де ми патрулюємо, чекають постраждалі 

від ДТП». 
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Крім цього, щоб збити трішки агресію учасника, можна запропонувати йому 

оцінити свої дії: «От Василь Степанович, якби Ви були на моєму місці та стали 

очевидцем порушення ПДР, щоб Ви зробили?». Бажано повторювати 

висловлювання опонента: «Якщо я правильно зрозумів Вашу точку зору ….», 

«Можливо Ви мали на увазі…». 

У випадку, коли опонент тільки лається краще замовкнути на пару хвилин. 

В такій ситуації він ніяковіє, починає зменшувати тональність та заспокоюватися, 

після чого може йти на взаємний контакт.  

Тиск в конфліктах використовувати небажано, та якщо всі варіанти 

врегулювання суперечки вичерпано, поліцейський звертається до закону та 

попереджає про застосування превентивних заходів: «В разі Вашої злісної 

непокори розпорядженню або вимозі поліцейського, ми будемо вимушені скласти 

адміністративний протокол згідно ст. 185 КУпАП».  

 

2.3. Модуль 2 – повторення та засвоєння обговореного матеріалу 

Причини конфліктів між учасниками дорожнього руху: 

– створення аварійної ситуації одним з учасників; 

– характер руху в зоні; 

– різні навики водіння; 

– негативні емоції; 

– різні погляди на ситуацію.  

Причини конфліктів між поліцейським та учасниками дорожнього 

руху: 

– порушення ПДР учасниками дорожнього руху; 

– зупинення поліцейським ТЗ; 

– вилучення ТЗ; 

– поверхневу перевірку; 

– відсутність відчуття такту та толерантності в обох сторін. 

Алгоритм вирішення конфліктів між учасниками дорожнього руху: 

1.) оцінка ситуації; 

2.) втручання; 

3.) визначення певної дистанції між учасників; 

4.) отримання пояснень щодо конфлікту в учасників; 

5.) зазначення шляхів розв’язання суперечки; 

6.) вирішення конфлікту; 

7.) контроль за реалізацією вирішення конфлікту.  

Алгоритм вирішення конфліктів між поліцейськими патрульної поліції 

та учасниками дорожнього руху: 

1.)  оцінка конфлікту та виявлення конфліктогена;  

2.) пояснення порушнику суті порушення та санкцій; 

3.) отримання інформації щодо учасників конфлікту; 

4.) отримання пояснення від порушника; 

5.) сприяння мирному вирішенню конфлікту; 

6.) зниження емоційності учасників; 

7.) використання маніпуляції «прихильності»; 
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8.) вирішення конфлікту мирно чи із застосуванням тиску; 

9.) застосування превентивних заходів в разі злісної непокори опонентів; 

10.) контроль за виконанням прийнятого рішення.  

Рекомендації: 

- залишати спокій; 

- бути асертивним (впевненим в своїх правоті не зневажаючи, при 

цьому, права опонента); 

- не використовувати у спілкуванні жаргонних слів, брутальних 

висловів чи образ; 

- залишатися толерантним; 

- не глузувати з вад (фізичних чи психічних) опонента; 

- визнавати свої помилки, якщо дійсно не правий; 

- не потрібно підвищувати інтонацію в спілкуванні; 

- не бачити в опоненті супротивника чи ворога.  

 

2.4. Модуль 2 – практичне відпрацювання конфліктних ситуацій 

Зазначте алгоритм вирішення конфліктів в групі.  

Конфлікт 1.  

Водій Г. йде на обгін автомобіля водія Д. Не розрахувавши відстань між 

зустрічним транспортом, водій Г. різко звертає назад до своєї полоси руху, чим 

«підрізає» автомобіль водія Д.  

Після чого, водій Д. наздогнав порушника, зупинився та почав відкрито 

конфліктувати з ним.  

Дії патрульного 

поліцейського:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Конфлікт 2. 

Рухаючись власним автомобілем, водій Б. створив аварійну ситуацію для 2-

х автомобілів. Поліцейський, який став свідком правопорушення, зробив 

зауваження та попрохав водія Б. слідкувати за своєю швидкістю. 

Правопорушнику це не сподобалося і він, перегородивши дорогу поліцейському, 

почав відкрито конфліктувати з ним.  

Дії патрульного 

поліцейського:_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Модуль 3. Комунікативне управління конфліктами під час 

забезпечення публічної безпеки і порядку на масових заходах 

3.1. Причини конфліктів, які виникають під час масових заходів 

У проекті Закону України «Про порядок організації і проведення мирних 

заходів» від 12.12.2012 р. № 0918 мирним масовим заходом вважають вільне, 

публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, при якому 

можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з 

різноманітних питань суспільного життя на доступному кожному зібранні, що 

проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування або у 

будь-якому різному поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних 
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осіб. проекті Закону України «Про порядок організації і проведення мирних 

заходів» від 12.12.2012 р. № 0918 

Уникнути конфліктів на масових заходах майже неможливо. Вони 

виникають між учасниками масових акцій, противниками цих заходів, 

поліцейськими та сторонніми особами, які не мали наміру вступати в конфлікт.  

Причини, які спонукають до конфлікту під час проведення масових акцій 

виражені у: 

 різній спрямованості ідейних засад (різні політичні, релігійні чи 

соціально-економічні погляди, ідеї, бажання сторін призводять до беззаперечної 

боротьби); 

 протилежній орієнтації сторін (бажання отримати одне й те ж благо 

наштовхує на боротьбу та утиск прав інших); 

 невдоволенням привласненням благ (нерівноправний розподіл 

матеріальних та духовних благ між різними соціальними прошарками суспільства 

сприяє сутичкам); 

 соціально-психологічних та морально-етичних особливостях (різна 

культура спілкування, ігнорування морально-етичних норм проживання сприяє 

непорозумінню між особами); 

 організаційно-управлінських мотивах (невдоволення особи стилем 

управління чи організаторськими здібностями інших); 

 масовості (перевага членів однієї групи по кількості над іншими); 

 психологічній несумісності людей; 

 наявності конкурентів при взаємодії.  

Види масових заходів відповідно до ризику конфліктності: 

– парад; 

– вуличний похід; 

– культурно-просвітницький; 

– релігійний; 

– спортивний; 

– мітинг.  

Останні характеризуються наявністю великої кількості людей та їх 

підвищеною агресивністю через невдоволення певними діями влади, спортивної 

команди, посадовців тощо. Саме ця категорія схильна до вступу в конфлікти та до 

вирішення їх силою.  

Тому, працівник поліції, забезпечуючи публічну безпеку і порядок, 

вимушений вступати у правовідносини з громадянином-правопорушником 

користуючись наданими правами і повноваженнями; вживати заходи для 

припинення антигромадських діянь з боку порушників, що вже є конфліктною 

ситуацією, так як в цьому простежується одна з умов конфлікту – «нав’язування» 

своєї волі противнику, вирішення конфлікту саме із застосуванням примусу і ніяк 

по іншому». 

3.2. Расистська та неонацистська символіка 

Щоб прогнозувати розвиток комунікації з активними учасниками таких 

заходів, патрульним поліцейським необхідно звертати увагу на маркери, якими 

володіють вони.  
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В ході акцій, представники мітингів та спортивних заходів можуть 

викрикувати певні гасла, закликати до застосування сили, тримати прапори з 

певними гаслами тощо. Особливо це стосується футбольних фанатів.  

Тому, для того щоб вчасно запобігти розпалювання можливих конфліктів, 

патрульним необхідно знати певну символіку, яка може охарактеризувати 

людину, щоб прийняти певні міри. З них: 

 

 

 Топорзель  

Символ фашистської та неоязичницької 

організації «zadruga» 

 

 

 Руна життя «Ман» 

Використовується неонацистськими 

організаціями (Американським національним 

альянсом) 

 

 

 Емблема SA 

Емблема штурмових загоні SA 

 

 

 

 «Рука та меч» 

Символ боротьби футбольних фанатів.  

 

 

 

 Логотип «Форца Нуова» 

Італійський націоналістичний та 

неофашистський рух, пов’язаний з 

ультраугрупованнями. 
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 Прапор «Національної єдності Росії» 

Провідна неонацистська організація Росії.  

 

 

   

 

 Логотип «Залізна гвардія»  

Румунський ультранаціоналістичний 

антисемітський рух.  

 

 

 Combat 18 (С18) 

Озброєне крило британської неонацистської 

організації «Blood & Honour». 

 

 

 Герб «Патріоти України» 

Українська воєнізована неонацистська 

праворадикальна організація.  

 

 

 С14 

Українська праворадикальна громадська 

організація, що декларує прихильність до 

українського націоналізму. 

 

 

 

3.3. Комунікативне управління конфліктами під час забезпечення 

публічної безпеки і порядку на масових заходах 

 У зв’язку з тим, що уникнути конфліктів під час масових заходів 

майже неможливо, патрульним необхідно виробити певний алгоритм 

комунікативного управління ними.  
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 Для того, щоб попередити виникнення чи припинити вже існуючий 

конфлікт, патрульному необхідно: 

1. виявити конфліктогенів та осіб, які дозволяють собі прирікатися, 

сперечатися, принижувати достоїнство інших тощо; 

2. представившись, чемно запропонувати цим особам не викликати 

резонанс у громадськості своїми діями та припинити сперечатися; 

3. необхідно встановити певну психологічну дистанцію з порушником, 

щоб останній не зміг під дією тиску вивести поліцейського з рівноваги та 

викликати агресію; 

4. варто обов’язково наголосити мітингарю чи футбольному фанату про 

можливі наслідки його дій для оточуючих та його самого; 

5. якщо конфлікт розгортається, потрібно запропонувати 

конфліктуючим пройти до іншого місця чи приміщення з меншою кількістю 

народу для урегулювання всіх непорозумінь (для того, щоб особи, які стали 

свідками суперечки не стали її активними учасниками); 

6. пояснити активістам, що їх позиція має місце бути і її волевиявлення 

цілком законне, та існує досить багато супротивників, які агресивно налаштовані 

проти цих позицій і можуть вдаватися до відкритої боротьби. Тому, варто дещо 

м’якше доносити в загал своє бачення та не провокувати до сутичок; 

7. визначити, які інтереси переслідують сторони: якщо звичайне 

волевиявлення, то варто зробити усне зауваження; якщо ж сторонні інтереси – 

попрохати провокаторів направитися до іншого місця (службовий автомобіль, 

поліцейська дільниця) для перевірки документів чи законності проведення такого 

заходу; 

8. якщо активісти починають виявляти супротив та агітувати інших до 

цього ж – поліцейським необхідно відразу зазначити, що їх вимога є законною, а 

злісна непокора такій вимозі може призвести до юридичної відповідальності; 

9. виявити жертв конфлікту (тих, на кого направлялася агресія та 

сторонніх осіб). Якщо такі є і натовп не бажає, щоб їм було надано допомогу і 

всіляко цьому перешкоджає, то патрульному потрібно пояснити розлюченому 

скупченню, що особа вже постраждала від конфлікту, і щоб уникнути наступних 

жертв – необхідно припинити конфлікт; 

10. патрульний має кожній зі сторін конфлікту пояснити недоліки і 

переваги їх позицій та запропонувати свій варіант вирішення конфлікту в 

переконливій формі; 

11. якщо надмірна психологічна напруженість перешкоджає зрозуміти 

всім ці доводи – патрульний, зберігаючи спокій без роздратування повинен 

повторити все сказане та роз’яснити сам зміст пропозиції з виділенням основних 

переваг; 

12. якщо конфліктуючих неможливо вгамувати, патрульному краще 

звернутися до представників поліції комунікації чи переговорників, яких натовп 

сприйматиме менш агресивно; 

13. патрульному необхідно зберігати спокій і чітко висловлювати свої 

аргументи, не зважаючи на різкі висловлювання на власну адресу та інші 

провокативні ситуації;  
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14. поліцейському необхідно сприяти вирішенню конфлікту за 

допомогою стратегії «компромісу». Він, як арбітр суперечки, має знайти 

аргументи, які б сприяли мирному вирішенню протиріччя і влаштували б 

більшість; 

15. якщо правильні слова підібрані і конфлікт вичерпано, патрульний 

може знову проявити ввічливість, подякувати за розуміння та сприяння його 

діяльності (припинення порушень публічної безпеки і порядку); 

16. обов’язково необхідно після примирення проконтролювати наступні 

дії учасників конфлікту, щоб через деякий час та ж сутичка не спалахнула знову і 

не призвела до бійки; 

17. якщо ж сторони починають застосовувати силу – патрульним 

необхідно попередити про можливе застосування превентивних заходів та 

пояснити, що вони розраховують, все таки, на мирне вирішення конфлікту і 

взаємне порозуміння; 

18. якщо конфліктуючі не реагують на зауваження та вступають в бійку, 

патрульним необхідно застосувати превентивні заходи.  

Важливо! 

Патрульному слід пам’ятати, що його не тільки чують, а й бачать. Тому, при 

спілкуванні варто забути про надмірну жестикуляцію. При першому ж зверненні 

до громадянина правоохоронець має бути доброзичливим, не тримати руки на 

кийку чи схрещеними, не перебирати щось в руках, не жувати жуйку – це може 

викликати відмову від комунікації в іншої сторони.  

Також патрульному, як толерантній особі, слід забути про використання 

насмішок, ґлузування, сарказму при спілкуванні з будь-ким. Правоохоронець має 

з повагою ставитися до опонента, не реагувати на усмішки з боку інших, але при 

цьому, він повинен відчувати себе гідно та при нагоді у розмові показати всім 

своїм виглядом, що не дозволить будь-кому поставити його нижче других у 

моральному відношенні.  

Забороняється патрульним поліцейським при обговоренні робочих питань 

переходити на особистості. Також, не слід досить пихато показувати власну 

перевагу над співрозмовником. При вирішенні конфлікту бажано закінчувати 

розмову оптимістично, навіть, якщо спільного рішення не було прийнято.  

Часто на масових заходах присутня велика кількість невдоволених людей, 

що потребує від патрульного при спілкуванні підвищеного тону. Щоб такого 

уникнути, патрульним варто звертатися через рупор та апелювати законними 

фактами. Наприклад, застерігати про юридичну відповідальність в разі 

порушення публічного порядку («В разі злісної непокори вимогам поліцейського 

згідно ст. 185 КУпАП, або порушення порядку організації та проведення зборів 

стягується штраф або направляють на виправні роботи. Тому, щоб не 

застосовувати такі радикальні методи, прошу Вас припинити сперечатися та 

виконувати законні накази правоохоронців»). 

1.1. Модуль 3 – повторення та засвоєння обговореного матеріалу 

Мирний масовий захід – вільне, публічне вираження громадянської або 

політичної позиції осіб, при якому можливе висловлення вимог, прийняття 

резолюцій, інших звернень з різноманітних питань суспільного життя на 
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доступному кожному зібранні, що проводиться у формі зборів, мітингу, походу, 

демонстрації, пікетування або у будь-якому різному поєднанні цих форм за 

ініціативою фізичних чи юридичних осіб. 

Види масових заходів відповідно до ризику конфліктності: 

– парад; 

– вуличний похід; 

– культурно-просвітницький; 

– релігійний; 

– спортивний; 

– мітинг. 

Причини 

- різна спрямованості ідейних засад; 

- протилежній орієнтація сторін; 

- невдоволення привласненням благ 

- соціально-психологічні та морально-етичні особливості;  

- організаційно-управлінські мотиви  

- масовості 

- психологічна несумісність людей; 

- наявність конкурентів при взаємодії. 

Алгоритм вирішення конфліктів: 

1. виявлення конфліктогенів та активістів; 

2. ввічливе прохання припинити суперечку та пояснити причини 

сутички; 

3. визначення позицій конфліктуючих; 

4. попередження про наслідки таких дій; 

5. сприяння сторонам конфлікту в отриманні потрібного захисту від 

супротивника; 

6. надання пропозицій щодо спільного вирішення конфлікту; 

7. вилучення активістів та підбурювачів; 

8. виявлення та надання допомоги жертвам конфлікту; 

9. звернення за допомогою до поліції комунікації чи діалогової поліції; 

10. використання стратегії «компромісу» при переговорах; 

11. контроль за дотриманням спільно прийнятого рішення; 

12. попередження про застосування превентивних заходів та їх 

застосування в разі злісної непокори.  

 

3.5. Модуль 3 – практичне відпрацювання 

Зазначте алгоритм вирішення конфліктів в групі. 

Конфлікт 1. 

До міської ради, де проходило чергове засідання при розгляді питання 

виділення земельних часток, почали прибувати розлючені активісти з вимогами 

справедливого розподілу цих ділянок. Через деякий час ними почалась 

штовханина.  

Дії патрульного поліцейського: ____________________________________ 

Конфлікт 2.  
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Зранку поблизу місцевої адміністрації активісти влаштували мітинг проти 

забудови скверу. Через дві години на зустріч ї вийшли противники цього мітингу в 

масках, з емблемами та палками. Після декількох словесних перепалок почався 

відкритий конфлікт.  

Дії патрульного 

поліцейського:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Модуль 4. Дійова комунікація з особами до яких застосовували 

домашнє насильство 

1.1. Види домашнього насильства та його жертви 

Згідно Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII домашнє насильство – це діяння (дії або 

бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного 

насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між 

родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими 

особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають 

(не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від 

того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 

самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 

07.12.2017 № 2229-VIII 
Види домашнього насильства: 

 – психологічне (постійне приниження та ігнорування; звинувачення в 

проступках, в яких не винні, насмішки над вадами та недоліками; відмова від 

утримання спільного побуту; маніпуляції та шантаж); 

 – фізичне (побиття різними предметами, підвішування, волочіння, завдання 

опіків, тощо); 

 – сексуальне (задоволення сексуальних потреб без згоди партнера чи за 

допомогою дитини, використання в проституції, порнографічних діях і т. п.).; 

 – економічне (відмова у матеріальному забезпеченні, відсутність їжі, одягу, 

побутових речей для нормальної життєдіяльності, примушування працювати, 

обмеження в їжі, речах та предметах для нормальної життєдіяльності).  

Ознаки застосування насилля в залежності від виду застосованого 

насильства: 

 психологічне: 

- страху перед появою одного з рідних; 

- агресивність; 

- нищення всього, що потрапляється на шляху; 

- здатність завдавати насильство іншим; 

- тривожність; 

- затяжна депресія, 

- схильності до самогубства; 

- надмірна дратівливість 

- відгородженість від близьких, друзів, знайомих; 

- нерішучість у будь-чому тощо; 
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 фізичне: 

- велика кількість шрамів та гематом по всьому тілі; 

- потертості коло рота; 

- пухирі та опіки; 

- стерті зони шкіри тощо; 

 

 сексуальне: 

- висипи в паху,  

- присутні захворювання, що передаються статевим шляхом; 

- потертості та розриви від вагінального або анального проникнення 

сторонніх предметів; 

- змінений стиль рухів; 

- проблеми при ходьбі і сидінні; 

- повторювання дій сексуального характеру з будь-ким; 

- натяки про можливість задоволення сексуальних потреб інших; 

- відсторонення від оточуючих і відмова від комунікації; 

- багато часу проводить у ванні з метою змити весь бруд тощо; 

 

 економічне: 

- здутий живіт або надмірне худоба через недоїдання; 

- неохайний, брудний вигляд особи; 

- постійне залишення місця проживання; 

- присутність постійних тривог; 

- зволікання з відповідями при опитуванні дивлячись на реакцію інших 

членів сім’ї; 

- збентеженість та наляканість.  

1.2. Комунікація з жінками/ чоловіками, які зазнали насильства на 

місці події 

У зв’язку з тим, що поліцейські патрульної поліції першими опиняються 

поряд з потерпілими, то їм необхідно розуміти, як правильно встановити 

психологічний контакт та допомогти жертві.  

Першопочаткові етапи: 

1.) представившись, запевнити потерпілу особу про наміри допомогти їй 

(«Зараз ми знаходимося тут для того, щоб Вам допомогти у зв’язку з прикрою 

ситуацією, яка склалася», «Якщо Ви потребуєте нашої допомоги, просимо Вас 

звертатися»); 

2.) запропонувати особі нагальну допомогу («Можливо Вам подати 

води?», «Якщо Ви не відмовитеся, то візьміть ось цю куртку. Зараз на вулиці/ в 

приміщенні досить прохолодно»); 

3.) ввічливо вивести з кімнати/приміщення/безпосереднього місця 

злочину особу, яка ймовірно застосувала насильство («У зв’язку з ситуацією, яка 

склалася, Вам необхідно пройти до іншого приміщення для встановлення всіх 

подробиць. Просимо Вас зробити це якнайшвидше. Будь-ласка, не ігноруйте 

законну вимогу поліцейського»); 
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4.) запропонувати особі покинути місце, де сталося подія («Можемо Вам 

запропонувати покинути це місце та перейти до службового автомобіля, якщо 

Вам це необхідно»); 

5.) якщо жертва в істериці – дати їй виплеснути всі емоції, при цьому, не 

вступати в полеміку, а просто робити невербальні знаки розуміння (кивання 

головою чи поплескування по плечу); 

6.) бажано не використовувати тактильний контакт з жертвами, які 

зазнали фізичного чи сексуального насильства; 

7.) виражати своє співчуття дозволяється, тільки тоді, коли жертва цього 

потребує. Інколи такі дії можуть спровокувати істерику чи відмову від 

комунікації («Шановна Катерино Іванівно! Нам прикро, що сталася така 

ганебна ситуація саме з Вами і тому, ми бажаємо справедливо покарати 

винного. Маємо надію, що Ви щиро вірите у наше співчуття і посприяєте 

цьому»); 

8.)  якщо жертві важко йти на комунікацію чи вона закривається в собі, 

варто патрульному зацікавити її до спільної діяльності («Пропоную Вам пройти 

на кухню. Якщо Ви не проти, там я зроблю Вам каву, а Ви підкажете де і на 

якому місці у Вас кавоварка»);  

9.) варто запевнити особу, що кривдника буде покарано («Ми Вам 

гарантуємо, що такі дії точно не залишаться непокараними»); 

10.) якщо потерпіла людина йде на контакт – необхідно ставити закритті 

питання стосовно дій та особи кривдника («Чи саме Ваш співмешканець завдав 

Вам тілесні ушкодження», «Ваша лайка на співмешканця посприяла 

побиттю?»); 

11.) варто не заспокоювати особу, яка в істериці, а просто контролювати її 

дії (під час вивільнення емоцій, особа виказує більше інформації);. 

12.) якщо особі необхідна підтримка рідних, варто запросити одного з них; 

13.) якщо є необхідність потрібно викликати психолога чи слідчо-

оперативну групу та постійно залишатися з жертвою.  

Важливо! 

Патрульному необхідно дотримуватися дистанції з потерпілими. Якщо 

жертва в істериці, необхідно мати витримку і не підвищувати голос на потерпілу 

особу.  

Навіть якщо потерпіла/ий спровокували інцендент, патрульний не повинен 

вдаватися до глузування та оцінювання їх дій. Жертві, якщо вона цього потребує, 

потрібно надати підтримку.  

Забороняється патрульному категорично висловлюватись та заводити особу 

в «глухий кут». Також забороняється робити поспішні виводи щодо ситуації, яка 

склалася та осіб причетних до неї.  

 

1.3. Комунікація з неповнолітніми, які зазнали насильства на місці 

події  

Поліцейський патрульної поліції опинившись на місці вчинення насильства 

над неповнолітнім повинен розуміти, що їх вікові особливості впливають на 

процес комунікації. Тому, виїжджаючи на місце правопорушення, патрульний: 
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1) привітавшись представляється. Представлятися краще у формі 

доброзичливого знайомства («Привіт. Я Сергій, працюю в поліції і почув, що тебе 

хтось образив? Це правда чи ні?»); 

2) просить всіх сторонніх осіб покинути приміщення («Просимо 

вибачення, але у зв’язку з ситуацією, яка склалася, Вам необхідно покинути це 

місце. Переконуємо, що ми не завдамо страждань малюку і намагатимемося 

якнайшвидше Вас покликати. Один з бажаючих може залишитися з дитиною.»); 

3) пояснює дитині, що вони прибули з доброзичливими намірами і 

хочуть допомогти потерпілому («Як тільки ми почули, що тебе образили, відразу 

прибули. Можливо ти нам розкажеш, що сталося, щоб покарати винних?»); 

4) пропонує допомогу («Можливо ти зголоднів? Можна я тебе 

пригощу?», «Якщо у тебе щось болить, то не соромся і кажи. Спробуємо тобі 

допомогти» ); 

5) постійно повторює слова підтримки («Ти можеш не боятися. Ми 

прибули сюди, щоб тебе більше ніхто не образив. Можеш почувати себе в 

безпеці»); 

6) пробує продовжити розмову на тему, яка буде цікава жертві, якщо 

вона не виходить на контакт («У тебе стільки нагород! Ти мабуть футболіст? А 

в якому клубі ти граєш? Покажеш мені всі нагороди?»);  

7) може зацікавити неповнолітнього показавши йому атрибути 

однострою (одягнути кепку на нього, дати потримати жетон тощо); 

8) має показати, що він дійсно радий спілкуванню усмішкою, щирими 

емоціями та похвалою;  

9) ставити питання тільки відкритті («Які дії робила мама? Ти говорив їй, 

що тобі не приємно?»); 

10) терпляче ставиться до фантазування неповнолітніх; 

11) повторює питання, якщо це необхідно; 

12) просить заспокоїтися неповнолітнього, який перебуває в стані агресії 

(«Прошу тебе заспокоїтися для того, щоб швидше покарати винних. Я чудово 

розумію, що з тобою сталося і тому хочу допомогти тобі»); 

13) слідкує, щоб жертва насилля не завдало собі чи комусь болю та не 

почала трощити чи ламати все що навкруги; 

14) ставиться до неповнолітнього, як до дорослого.  

Важливо!  

В процесі спілкування патрульні мають контролювати свої емоції, щоб не 

вплинути на психіку дитини та не сприяти виникненню у неповнолітнього 

негативних установок щодо патрульних поліцейських. 

Вислуховуючи неповнолітнього не потрібно виявляти зайвої тривожності 

щодо ситуації, яка склалася, щоб дитина не занурювалася все більше в себе і 

відмовлялася від комунікації.  

Слухати неповнолітнього потрібно з інтересом та не перебиваючи. 

Забороняється критикувати неповнолітнього, порівнювати з будь-ким та 

примушувати до чогось. Навіть якщо сам неповнолітній спровокував 

неправомірні дії у свій бік – потрібно тактовно підтримувати його, щоб він не 

почав оцінювати свою особистість.  
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Небажано пропонувати солодощі, цукерки, фрукти, адже у неповнолітнім 

може бути певна алергія на той чи інший продукт.  

 

1.4. Повторення та засвоєння матеріалу 

 

Домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в 

сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи 

теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають 

(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних 

відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) 

особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала 

особа, а також погрози вчинення таких діянь. 

Встановлення комунікації: 

1) представившись, запевнити особу, що ви прибули для надання 

допомоги; 

2) видалити сторонніх осіб з приміщення; 

3) якщо потерпіла особа бажає покинути місце події – знайти інше 

підходяще місце для розмови; 

4) запропонувати та надати допомогу; 

5) дати особі виплеснути свої емоції; 

6) зацікавити до спільної діяльності; 

7) ставити питання (якщо особа йде на контакт) закриті відповіді яких 

якнайкраще розкриють суть неправомірного діяння; 

8) контролювати дії жертви та постійно не вербально підтримувати її; 

після закінчення розмови сприяти захисту потерпілої особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологічне: 

- ігнорування; 

- приниження; 

- насмішки; 

- маніпуляції.  

Сексуальне: 

- зґвалтування; 

- використання в 

проституції; 

- використання для 

порнографії. 

Види домашнього насильства: 

Фізичне: 

 

- побиття; 

- волочіння; 

- придушування. 
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1.5. Практичне відпрацювання 

Зазначте алгоритм Ваших дій в наведеній ситуації:  

Ситуація 1.  

Чергового вечора чоловік напідпитку повернувся додому, де саме його 

дружина збирала речі для того, щоб переїхати до іншого помешкання та згодом 

з ним розлучитися. Побачивши це, чоловік почав ображати дружину та не давав 

їй далі складати речі. В кімнаті знаходилась їх маленька донька, яка почала 

плакати.  

Чоловік змусив дружину вкласти спати доньку та втопити мобільний 

телефон, щоб ніхто не викликав поліцію. Після чого почав чинити психологічний 

тиск та бити жінку. Опісля, коли чоловік заснув, жінці вдалося викликати 

поліцію.  

Дії патрульного 

поліцейського:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ситуація 2.  

Упродовж тижня люди будинку чули дивні звуки з помешкання сусіда, після 

чого викликали поліцію. На місці події патрульні виявили хлопчину прикутого на 

ланцюг до ліжка з сильними побоями. Дитина благала про допомогу.  

 

Дії патрульного поліцейського 

Модуль 5. Дійова комунікація з особами, які потребують поліцейського 

піклування 

1.1. Поліцейське піклування, як превентивний захід поліцейського 

Превентивні поліцейські заходи є дією або комплексом дій, що обмежують 

певні права і свободи людини, використання яких не завжди пов’язане з 

протиправною поведінкою конкретних осіб, застосовуються відповідно до закону 

для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень із дотриманням 

установлених законом вимог [47].  

Мета застосування превентивних заходів: 

 не допустити протиправну поведінку певних осіб, які схильні до такої 

поведінки; 

 не допустити протиправну поведінку, що віктимних осіб; 
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 усунути причини, які сприяють учиненню правопорушень, і створити 

умови, що виключають протиправну поведінку. 

Поліцейське піклування – це сукупність заходів медичного, правового, 

психологічного, побутового, матеріального характеру, що застосовуються 

працівниками поліції відносно осіб, які цього потребують.  

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про Національну поліцію» 

поліцейське піклування здійснюється щодо: 

1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду; 

2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи 

спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового 

рішення; 

3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну 

небезпеку оточуючим або собі; 

4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила 

здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або 

собі. 

Варто відзначити, що поліцейський патрульної поліції має застосовувати 

піклування не тільки до визначеної категорії, а й до будь-кого хто потребує його 

допомоги.  

 

1.2. Комунікація з особами які потребують поліцейського піклування 

Щоб встановити комунікацію з неповнолітнім потрібно розуміти деякі 

правила.  

«Неповнолітня» («неповнолітній») в юридичній літературі та практиці 

визначається як особа, яка не досягла певного віку, з настанням якого закон 

пов’язує її повну цивільну дієздатність, тобто можливість реалізовувати в 

повному обсязі передбачені Конституцією та іншими законами суб’єктивні права 

й обов’язки [138].  

Поліцейському патрульної поліції слід розуміти, що неповнолітній (який 

потребує піклування) опинився в такій ситуації з причин дисфункційності 

сімейних відносин. Тому першим, що робить поліцейський – це вітається з 

підлітком. Дивлячись на вік неповнолітнього вітатися потрібно особливо: 

- якщо вік дитини до 12 років, то форма привітання дружня, щоб зняти 

напруження («Привіт! Я Сергій. Працюю в поліції. А тебе як звати?»); 

- якщо вік підлітка 12-16 років, то форма привітання серйозна, щоб 

підкреслити дорослість неповнолітнього («Доброго дня. Я Сергій, поліцейський 

Вашого району. Ви б не допомогли мені… Чи можна до Вас звертатися на 

«ТИ»?»). 

Далі неповнолітньому необхідно пояснити мету звернення поліцейського: 

- якщо неповнолітній засмучений чи перебуває в стані фрустрації, то 

поліцейський говорить про те, що він прийшов, щоб допомогти йому («Ми 

бачимо в якому ти стані, тому хочемо допомогти тобі. Знайти твоїх батьків. 

Знайти родичів твоїх батьків»); 

- якщо неповнолітній в стані агресії, не виходить на контакт, з недовірою 

ставиться до правоохоронців, то патрульний повинен запевнити про їх позитивні 
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наміри («Ми тут, щоб допомогти тобі. Обіцяємо, ми тебе не скривдимо і не 

дамо нікому скривдити!»). 

Після чого, патрульний пропонує свою допомогу («Можливо ти зголоднів? 

Можна пригостити тебе?», «Можливо тобі потрібна допомога? Звертайся. З 

радістю тобі допоможемо»). 

В ході невимушеного діалогу, патрульним необхідно встановити особу 

неповнолітнього (ПІБ, адресу проживання, наявність батьків чи рідних, причини 

такої ситуації, яка склалась).  

Якщо неповнолітній в розпачі і йде на контакт, то дозволяється певний 

тактильний контакт (поплескати по плечу, взяти за руку, обійняти).  

Після встановлення необхідної інформації патрульні мають пояснити свої 

наступні дії («Якщо ти не проти, ми зараз знайдемо твоїх близьких, щоб 

допомогти тобі і ти з ними поспілкуєшся?», «Ти хочеш повернутися до своїх 

рідних?»).  

Важливо! 

Варто постійно підтримувати контакт з неповнолітнім. Всім своїм виглядом 

патрульний має показати, що йому не байдужа історія неповнолітнього і він бажає 

йому допомогти. 

Забороняється при спілкуванні з неповнолітнім говорити непристойні речі, 

глузувати чи висміювати його. Також, небажано довго дивитися в екран телефону 

чи комп’ютера, щоб підлітку не задалося, що всім на ного байдуже і патрульні 

виконують свою робота, а не по-справжньому хочуть допомогти.  

 

Щоб встановити комунікацію з особою, яка підозрюється у втечі з 

психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона 

утримувалася на підставі судового рішення чи з особою, яка має ознаки 

вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі, 

патрульним необхідно дотримуватися певних правил.  

 

Для того, щоб не викликати агресію у психічно хворого, патрульному 

необхідно постійно контролювати власні емоції. Відразу після виявлення особи, 

яка перебуває в неадекватному стані, агресує та становить небезпеку для 

оточуючих, необхідно викликати екіпаж психіатричної допомоги та налагодити 

комунікацію з ним.  

Знизуючи рівень агресії в особи, патрульний вступає в діалог: «Доброго 

дня! Чим можемо Вам допомогти? Можливо Ви когось чекаєте чи щось 

втратили? «. Часто люди з психічними розладами налаштовані на логічну 

сторону діалогу і тому вони, в більшості випадків, починають розповідати мету їх 

перебування в тому чи іншому місці (шукають друга, прийшли провідати рідних 

тощо).  

Слухаючи цю особу, патрульному потрібно застосовувати невербальне 

слухання (кивання головою, плескання по плечу) та погоджуватися з усім, що 

скаже особа: «Так, я це розумію», «Так. Ви праві», «Я з Вами згодний». 
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Дозволяється використовувати певні маніпуляції («прихильності», 

«інформаційної хвилі» тощо) в тому випадку, коли особа становить небезпеку для 

оточуючих, і необхідно застосувати певні превентивні заходи.  

Патрульні повинні розуміти, що при комунікації з особами хворими на 

шизофренію забороняється обдурювати їх. Краще погоджуватися з усім, що скаже 

особа: «Ми з Вами цілком згодні. І ми, зрозумівши ситуацію в якій Ви опинилися, 

знаємо як Вам допомогти. Ви бажаєте щоб ми Вам допомогли?».  

Поряд з цим, варто наголошувати таким особам на настанні можливої 

відповідальності за їх антисоціальну поведінку. Але, при цьому, не залякувати 

особу, а навпаки наголошувати на наслідки, які торкнуться хворого. Необхідно 

такій особі роз’яснити, що такі дії є шкідливими для нього самого: «Якщо Ви 

будете продовжувати так себе поводити, то не потрапите в те місце, куди Ви 

направлялися (до рідних, близьких), а будете вимушені залишитися з нами». 

В спілкуванні патрульні повинні спокійно реагувати на образу з боку 

хворих і ставитися до такого, як до симптому хвороби. З хворим краще уникати 

суперечок, заперечень чи доказувань і, навпаки, потрібно погоджуватися з усім, 

що він скаже. 

Забороняється ґлузувати з хворого типу: «зараз викличу тобі психовозку» 

або «тобі час звернутися до психіатра».  

Обов’язково час від часу патрульному необхідно цікавитися в особи про 

його здоров’я чи не потребує особа медичної допомоги. 

Після уточнення інформації щодо особи хворого у відповідних закладах, 

необхідно роз’яснити хворому, що патрульні мають намір застосувати до неї 

поліцейське піклування і в чому полягають ці дії: «Вислухавши Вас, ми вирішили 

допомогти Вам. Ми знайшли тих осіб, які допоможуть Вам почуватися краще», 

«Ми знайшли місце де Ви проживаєте і Вас чекають, тому зараз ми Вас 

довеземо на своєму автомобілі».  

Якщо ж особа продовжує протиправні дії і застосовує силу до прохожих чи 

поліцейських, необхідно застосовувати превентивні міри у визначених межах, 

щоб ще більше не нашкодити психічному стану хворого.  

 

Комунікація з особою, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння 

втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку 

оточуючим або собі 

 

В ч. 1 ст. 178 КУпАП йдеться про те, що особа може перебувати в стані 

сп’яніння та втратити здатність самостійно пересуватися внаслідок розпивання 

пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у 

закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського 

транспорту (включно з транспортом міжнародного сполучення) та в інших 

заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі та громадського 

харчування, в яких продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв на 

розлив дозволений відповідним органом місцевого самоврядування. 

Виявивши особу, яка перебуває в стані сп’яніння, поліцейські патрульної 

поліції можуть застосувати поліцейське піклування. Особа в стані сп’яніння не 
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завжди здатна до самоконтролю та адекватно реагувати на зауваження. Особа в 

легкій та середній формі сп’яніння здатна швидку спалахувати та чинити силовий 

опір. Тому, коли патрульні наблизилися до такої особи, вони представляються та 

запитують чи потрібна особі медична допомога. Якщо є видимі сліди ушкоджень, 

поліцейські викликають швидку допомогу.  

Для того, щоб запобігти агресії, патрульним необхідно відразу пояснити про 

позитивні наміри: «Ми бачимо, що Ви зараз знаходитеся у не найкращому стані. 

Тому, ми пропонуємо Вам нашу допомогу», «Ми рахуємо, що краще Вам 

направитися до місця проживання, щоб не стати жертвою хуліганів чи крадіїв», 

«Ми можемо допомогти Вам дістатися місця проживання. Чи пам’ятаєте Ви 

свою адресу?». «Чи є у Вас номер телефону когось з рідних, хто б зміг Вас 

супроводжувати до домівки?». 

Поліцейським необхідно переконати сп’янілу особу в небезпечності 

перебування в такому стані на місцевості: «Попереджаємо Вас, що в такому 

стані Ви легко можете стати наживою для злочинців чи жертвою хуліганів», 

«Ми можемо доставити Вас додому, якщо Ви цього бажаєте, щоб з Вами нічого 

не сталося». 

Щоб не спровокувати агресію, або знизити її, слід переконати особу в 

необхідності покинути те місце, де вона перебуває: «Якщо Ви далі будете 

продовжувати тут перебувати, прискіплюватися до перехожих та лаятися, ми 

змушені будемо застосовувати превентивні заходи, які погіршать Вашу 

ситуацію», «Вам краще направитися до місця проживання та трішки відпочити. 

Після того, як Вам стане краще, Ви зможете повернутися», «Радимо Вам 

прислухатися до наших порад, адже Ви розумна людина і розумієте в якому 

стані зараз перебуваєте. На Вашому місці ми б вчинили саме так».  

Також патрульний може зв’язатися з рідними та попрохати сприяння в 

супроводженні сп’янілого до місця проживання. Якщо особа пам’ятає адресу 

проживання, необхідно доставити її до місця проживання та скласти протокол про 

застосування поліцейського піклування. Після чого пояснити сенс важливість 

цього заходу і попрохати підписати його. У випадках, коли особа яка в силу свого 

стану не може з ним ознайомитися, є можливість звернутися до рідних за місцем 

проживання, щоб ті ознайомилися з протоколом, перевірили стан здоров’я особи 

та підписали його. 

Якщо ж особа чинить силовий опір чи погрожує сторонніми предметами, то 

патрульний має відібрати ці сторонні предмети та застосувати превентивні мірі.  

 

Контактують поліцейські не тільки з тими групами осіб, які зазначені у 

законні, а й з особами з інвалідністю, вадами слуху, мовлення чи зору. Тому, 

правоохоронцю потрібно розуміти як спілкуватися з також категорією щоб не 

викликати образу чи злість з боку інших.  

Спілкуючись, патрульному необхідно не нав’язувати свою допомогу, бути 

терплячим та привітним. Спочатку можна поспілкуватися на різні теми з особою 

та запитати про необхідність в допомозі. При цьому, варто контролювати своє 

невербальне мовлення (міміку, жести) та не звертати увагу на вади інших. 
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Здивований погляд чи різке або постійне відхилення голови та підняття верхньої 

губи може сприяти відмові від комунікації.  

Не бажано вживати грубі вислови, кшталт: «хворий», «інвалід», «каліка» 

тощо. Краще заміняти такі слова виразами: «людина з фізичними вадами», 

«людина з певними особливостями».  

Коли патрульний спілкується з особою у якої відсутній слух, він підвищує 

тональність, щоб його зрозуміли. При цьому, необхідно невербально показувати, 

що поліцейський зацікавлений у спілкуванні (посмішка, розкриті долоні, 

відсутність невербальних бар`єрів).  

У випадках, коли людина не розмовляє і перебуває з сурдо перекладачем, то 

при безпосередній комунікації варто звертатися до самої особи, а не до 

перекладача. Також самому можна спробувати показати про що вестиметься мова 

або попрохати, щоб звернення написали на папері.  

Спілкуючись з особами в яких проблеми з мовленням необхідно терпляче 

вислухати їх звернення, при цьому не підганяючи їх. Забороняється передчасно 

закінчувати думки за особу. Краще говорити тоді, коли Ви будете впевнені, що 

особа закінчила думку.  

1.1. Практичне відпрацювання 

Ситуація 1.  

Відпрацьовуючи місцевість, поліцейські патрульної поліції виявили хлопчика 

років 6-7, який розгублено стояв поблизу супермаркету, плакав та поглядом 

когось шукав.  

Дії патрульного 

поліцейського:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ситуація 2. 

Під час забезпечення публічної безпеки і порядку під час концерту на площі 

міста патрульні виявили, на парапеті одного з фонтанів, особу, яка за 

зовнішніми ознаками була схожа на сп’янілу.  

Дії патрульного 

поліцейського:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ситуація 3. 

Відпрацьовуючи місцевість, патрульний побачив особу в інвалідному візку, 

яка щось запитувала у перехожих (показуючи щось в телефоні), але не 

отримувала відповіді.  

Дії патрульного 

поліцейського:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Додаток В 

ІНСТРУКЦІЯ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ  

ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ПРОТИДІЇ 

ВЧИНЕННЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

Ця інструкція розкриває зміст профілактичних заходів, що здійснюються 

підрозділами патрульної поліції і спрямовані на попередження вчинення 

правопорушень/злочинів, а також порядок їх здійснення у взаємодії з органами 

поліції, державними органами, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими 

громадянами. Вона визначає завдання, напрями та особливості організації 

профілактичної діяльності патрульної поліції. 

 

1. Загальні положення 

Поліцейські патрульної поліції здійснюють профілактичну діяльність 

відповідно до Конституції України, Законів України «Про Національну поліції», 

«Про попередження насильства в сім’ї», «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про Національну поліцію» від 28.10.2015 

року № 877, Наказу Національної поліції України «Про затвердження Положення 

про Департамент патрульної поліції» (у редакції наказу Національної поліції від 

31.10.2016 року № 1114 «Про внесення змін до Положення про Департамент 

патрульної поліції») від 06.11.2015 року № 73 та інших актів законодавства 

України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України. 

1.1. Профілактична діяльність патрульної поліції – це система заходів, 

спрямованих на недопущення правопорушень і злочинів та запобігання їх 

учиненню, ліквідацію причин та умов, що їх викликають. 

Поліцейські патрульної поліції при здійсненні профілактичної діяльності 

взаємодіють з органами (підрозділами) поліції, центральними та місцевими 
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органами виконавчої влади, громадськими установами, організаціями, 

підприємствами та населенням.  

Поліцейські патрульної поліції провадять свою діяльність на принципах 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та 

прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах 

партнерства. 

Ініціаторами проведення профілактичних заходів можуть бути як самі 

підрозділи Національної поліції України, так і державні та недержавні суб’єкти 

профілактики.  

1.2. Завдання профілактики правопорушень: 

Завданнями профілактики правопорушень, які здійснюють поліцейські 

патрульної поліції, виступають:  

а) виявлення криміногенних чинників оперативної обстановки та здійснення 

заходів із мінімізації їхнього впливу на громадян; 

б) попередження утворення нових криміногенних чинників та злочинних 

середовищ; 

в) виявлення та нейтралізація чинників, що спричиняють рецидивній 

протиправній поведінці; 

г) взаємодія з державними органами, громадськими організаціями та 

населенням у виявленні фактів правопорушень; 

ґ) правове виховання населення; 

д) впровадження інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 

програм профілактики правопорушень. 

е) профілактика алкоголізму, наркоманії та токсикоманії, дитячій 

бездоглядності, злочинному впливу на неповнолітніх в неформальному 

середовищі та в сім’ях; 

є) забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх (захист від 

застосування насильства та експлуатації); 

ж) виявлення осіб, які схильні стати жертвою протиправного діяння та 

корекція їх віктимності.  
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1.3. Право-просвітня профілактична діяльність підрозділів патрульної 

поліції у взаємодії з відомчими/позавідомчими органами, підрозділами, 

установами та громадянами проводиться шляхом:  

- роз’яснювальної роботи серед населення, направленої на формування у 

свідомості людей правової культури, негативного ставлення до суспільно 

небезпечних явищ та усунення віктимності; 

- виступів і опублікування відповідних матеріалів у засобах масової 

інформації; 

- профілактичних бесід з категоріями осіб – потенційними порушниками 

законодавства України. 

1.4. Під час організації взаємодії встановлюються: 

- місця, райони, маршрути, порядок та періодичність проведення спільних 

заходів; 

- порядок взаємообміну інформацією про оперативну обстановку; 

- порядок і способи зв’язку, у тому числі й під час загострення обстановки; 

- порядок дій під час пошуку, виявлення та затримання порушників 

законодавства України; 

- порядок підготовки та використання можливостей громадських 

формувань; 

- періодичність та методи проведення спільних навчань; 

- періодичність, місця проведення спільних нарад і склад їх учасників. 

1.5. Результати організації взаємодії обліковуються: 

- в окремій справі територіального підрозділу поліції; 

- в справах-накопичувачах відомчих/позавідомчих органів, підрозділів, 

установ.  

2. Загальна профілактика правопорушень/злочинів 

2.1. Загальна профілактика правопорушень/злочинів, що здійснюється 

патрульною поліцією, полягає у:  

– роз’ясненні серед населення положень законодавства України, що 

стосуються профілактики правопорушень та віктимності; 
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– інформуванні населення про стан правопорядку в країні та її регіонах;  

– вивченні обставин вчинення правопорушень та обранні дієвих заходів 

щодо їх ліквідації; 

– проведенні профілактичних перевірок інформації про готування чи намір 

вчинення правопорушень; 

– винесенні припису, постанови про усунення умов і обставин, які 

провокують вчинення правопорушень; 

– проведенні загальноукраїнських рейдів у взаємодії з іншими органами 

поліції та державними і недержавними установами, підприємствами та 

організаціям по виявленню правопорушень чи злочинів («Перевізник», «Вокзал», 

«Ялинка» тощо).  

2.2. Регіональна загальна профілактика правопорушень/злочинів, що 

здійснюється патрульною поліцією, полягає у забезпеченні ефективної реалізації 

державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення 

протиправних діянь, а також налагодженні дієвої співпраці з іншими 

правоохоронними органами та центральними і місцевими органами виконавчої 

влади у зазначеній сфері у певному територіальному окрузі країни.  

Види регіональних превентивних заходів залежать від об’єктивних умов та 

рівня криміногенності територіального округу:  

- в районах видобутку корисних копалин, дорогоцінних каменів та металів 

проводяться профілактичні рейди по припиненню їх видобутку браконьєрським 

шляхом («Янтар», «Руда» тощо); 

- в прикордонних районах країни проводяться профілактичні рейди з 

запобігання вчиненню правопорушень та злочинів, пов’язаних з міграцією 

населення і торгівлею людьми («Мігрант», «Орган» тощо); 

- в районах проведення операцій об’єднаних сил проводяться профілактичні 

рейди із розшуку призовників, офіцерів запасу та дезертирів, які ухиляються від 

військової служби («Розшук» тощо);  
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- в районах, густонасичених лісами, проводяться превентивні заходи з 

охорони біологічних видів тварин і рослин, що охороняються, а також захисту 

лісу, який несанкціоновано вирубують («Лось», «Олень», «Під сокиру» «Ялинка», 

«Сосна»);  

- в районах, де пролягають міжнародні траси, здійснюються рейди щодо 

перевірки дотримання габаритно-вагової дисципліни («Ваги», 

«Перевантаження»);  

- в районах рибальства у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), 

внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) 

економічній зоні, на континентальному шельфі України, в місцях реалізації і 

транспортування водних біоресурсів та знарядь добування (вилову) проводяться 

рейди по протидії незаконному видобуванню водних біоресурсів із середовища їх 

існування («Риба», «Щука»);  

- в районах перетинання кордонів України проводяться цільові 

профілактичні заходи з виявлення іноземців та осіб без громадянства, які 

незаконно перебувають на території України («Пошук», «Хостел»). 

2.3. Територіальна загальна профілактика правопорушень/злочинів, що 

здійснюється патрульною поліцією, представлена наступними заходами: 

- в місцях отримання інформації про роботу підпільних гральних автоматів 

проводяться рейди по перевірці цієї інформації та закриття нелегального бізнесу 

(«Однорукий бандит», «Казино»);  

- на всіх дорогах та населених пунктах країни проводяться рейди з 

виявлення перевізників-«нелегалів», які без належного оформлення документів, 

без перевірки стану авто та ігноруючи правила дорожнього руху, перевозять 

людей («Перевізник»);  

- в населених пунктах проводяться превентивні заходи з виявлення 

підпільних цехів та магазинів по виробленню та збуту сурогатного алкоголю 

(«Спирт», «Наливайка»); 

- в населених пунктах проводяться рейди проти наркозлочинності, а саме: 

виявлення місць виготовлення, зберігання та збуту наркотичних речовин; 
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знищення пропагандистських надписів на парканах, будівлях та спорудах; 

виявлення осіб причетних до агітації та збуту цих речовин («Притон», «Графіті»);  

- в населених пунктах проводяться заходи щодо виявлення сімей, в яких 

батьки вдаються до насилля, примушують дітей до бродяжництва та сімей, в яких 

діти самовільно покинули родину («Діти», «Вокзал», «Канікули»). 

 

3. Індивідуальна профілактика правопорушень/злочинів 

3.1. Індивідуальна профілактика, що проводиться поліцейськими 

патрульної поліції – це вплив на конкретних осіб, від яких можна очікувати 

вчинення правопорушення/злочину, та їх соціальне оточення. 

3.2. До індивідуальних превентивних заходів, що проводяться патрульною 

поліцією, належать:  

1) перевірка документів особи; 

2) опитування особи; 

3) поверхнева перевірка і огляд; 

4) зупинення транспортного засобу; 

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; 

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю; 

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи; 

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи; 

9) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які 

перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 

10) поліцейське піклування. 

4. Взаємодія патрульної поліції з відомчими/позавідомчими органами, 

підрозділами, установами та громадянами у проведенні профілактичної 

діяльності 

4.1. При взаємодії патрульної поліції з відомчими/позавідомчими органами, 

підрозділами, установами та громадянами у реалізації профілактичної діяльності 

проводяться:  
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- спільні профілактичні заходи та рейди по виявленню 

правопорушень/злочинів; 

- обмін інформацією щодо отримання повідомлень чи безпосереднього 

виявлення правопорушення/злочину; 

- спільні право-просвітні заходи серед населення; 

- обговорення проблемних питань, що виникають при безпосередній 

взаємодії;  

- спільні навчання з питань порядку реагування на виявлені 

правопорушення;  

- координація діяльності громадських формувань з охорони громадського 

порядку;  

- спільні наради щодо взаємодії з громадськими формуваннями та розподілу 

функцій між учасниками заходу/рейду.  

4.2. Обмін оперативною інформацією між підрозділами патрульної поліції 

та відомчими/позавідомчими органами, підрозділами, установами та громадянами 

у проведенні профілактичної діяльності відбувається за допомогою 

телекомунікаційного зв’язку або при особистій зустрічі один раз на тиждень чи за 

домовленістю, а при безпосередньому виявленні правопорушення – невідкладно.  

Результати відпрацювання отриманої інформації відображаються в 

інформаційно-аналітичних справах у територіальних підрозділах поліції.  

Період та графік проведення у взаємодії профілактичних заходів 

складається раз на місяць при безпосередній зустрічі та обговоренні плану 

проведення превентивного заходу. 

4.3. Під час обміну інформацією патрульною поліцією надаються дані: 

- про стан оперативної обстановки на визначеній території; 

- про характер виявлених правопорушень; 

- про осіб, які вчиняють чи вчинили правопорушення або мали намір його 

вчинити; 

- про осіб, які є пособниками у вчиненні правопорушення; 
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- про виявлені предмети, які заборонені у вільному обігу в Україні, в осіб, 

яких виявлено на визначеній місцевості під час проведення профілактичного 

заходу; 

- про виникнення конфліктних і надзвичайних ситуацій. 

4.4. Контроль за дотримання населенням України вимог вітчизняного 

законодавства та невчинення ними правопорушень здійснюється у секторі 

відповідальності та поліцейському відділі обслуговування шляхом спільного: 

- відпрацювання місцевості, де проводиться профілактичний захід; 

- обходу території чи ділянки місцевості, щодо яких було отримано 

оперативну інформацію про вчинення правопорушення;  

- обходу території чи ділянки місцевості щодо виявлення та затримання 

осіб, які вчинили правопорушення або мають наміри і готуються до його 

вчинення;  

- виявлення предметів вчинення правопорушення та їх вилучення.  

4.5. При отриманні оперативної інформації про правопорушення 

відбувається її перевірка, яку проводять спільно патрульна поліція з відомчими та 

позавідомчими органами, підрозділами, установами та громадянами – учасниками 

заходу.  

Рішення про перевірку такої інформації приймають спільно начальник 

підрозділу патрульної поліції разом з начальником відомчого/позавідомчого 

органу, підрозділу, установи. 

5. Про результати спільного проведення профілактичних заходів 

представники підрозділу патрульної поліції двічі на рік доповідають на спільній 

нараді з відомчими та позавідомчими органами, підрозділами, установами та 

громадянами.  



 252 

Додаток Г 

СПИСОК ПУБЛІАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Литвин В. В. Професійне спілкування патрульних поліцейських із 

різними категоріями громадян. Науковий вісник Національної академії внутрішніх 

справ. 2016. № 1. С. 84–92. 

2. Литвин В. В. Зарубіжний досвід професійно-психологічного відбору 

поліцейських кадрів. Юридична психологія. 2017. № 1. С. 139–147. 

3. Литвин В. В. Основні чинники професійної мотивації майбутнього 

патрульного поліцейського. Юридична психологія. 2017. № 2. С. 145–155. 

4. Литвин В. В. Формування та розвиток професійної компетентності 

патрульного поліцейського. Науковий вісник Національної академії внутрішніх 

справ. 2018. № 1 (106). С. 277–287. 

5. Литвин В. В. Имидж патрульного полицейского как оценочный элемент 

деятельности Национальной полиции Украины. European Reforms Bulletin 

(Luxembourg). 2018. № 9/3. Р. 38–46. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Литвин В. В. Використання зарубіжного досвіду при підготовці 

поліцейських в Україні. Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : тези 

VІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. Дню юриста України (Київ, 29 жовт. 

2015 р.) : у 2 ч. Київ, 2015. Ч. 2. С. 29–32. 

7. Литвин В. В. Експлуатація ременів безпеки. Безпека дорожнього руху: 

правові та організаційні аспекти : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 

13 листоп. 2015 р.). Київ, 2015. С. 136–139. 

8. Литвин В. В. Деякі шляхи удосконалення профілактики злочинів, 

пов’язаних з насиллям над неповнолітніми в сім’ї. Кримінально-правові та 

адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї : електрон. зб. 
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матеріалів наук.-практ. семінару (Івано-Франківськ, 29 лют. 2016 р.). Івано-

Франківськ, 2016. С. 83–86. 

9. Литвин В. В. Підготовка поліцейських у відомчих навчальних закладах 

системи Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан. Світовий досвід 

підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 берез. 2016 р.). Дніпропетровськ, 2016. С. 

415–417. 

10. Литвин В. В. Психологічна адаптація демобілізованих учасників АТО. 

Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній 

операції : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. 

Київ, 2016. Ч. 2. С. 59–61. 

11. Литвин В. В. Конструктивне вирішення конфліктів в діяльності 

патрульного поліцейського. Європейська інтеграція України: сучасний стан та 

перспективи розвитку : тези підсумк. наук.-теорет. конф. (Київ, 22 квіт. 2016 р.). 

Київ, 2016. С. 51–52. 

12. Литвин В. В.  Професійно-психологічний відбір в патрульну поліцію 

Національної поліції України. Донецький юридичний інститут: 55 років на 

теренах освіти і науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 

13 трав. 2016 р.). Кривий Ріг, 2016. С. 181–185. 

13. Литвин В. В. Конфлікти в діяльності працівника поліції. Психологічні 

конструкти позиціювання поліції серед населення : матеріали круглого столу 

(Львів, 24 листоп. 2016 р.). Львів, 2016. С. 38–43.  

14. Литвин В. В. Чинники, які негативно впливають на адаптацію 

поліцейського до професійної діяльності. Підготовка поліцейських в умовах 

реформування системи МВС України : матеріали МВС України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ (Харків, 3 лютого 2017 р.). Харків, 2017. С. 95–99. 

15. Литвин В. В. Професійна психологічна підготовка патрульних 

поліцейських. Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників 

правоохоронних органів : матеріали круглого столу (Кривий Ріг, 10 лют. 2017 р.). 

Кривий Ріг, 2017. С. 141–144. 
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16. Литвин В. В. Превентивні поліцейські заходи як гарантія забезпечення 

виконання покладених на поліцію повноважень. Правоохоронна діяльність: 

історія, сучасний стан, перспективи розвитку : матеріали наук.-теорет. конф. 

(Київ, 23 берез. 2017 р.). Київ, 2017. С. 84–88.  

17. Литвин В. В. Рекомендації з питань поліцейської діяльності у 

багатонаціональному суспільстві. Роль та місце правоохоронних органів 

у розбудові демократичної правової держави : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конф. (Одеса, 30 берез. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 29–31. 

18. Литвин В. В. Поліція на допомогу дітям: пілотні проекти. Безпека 

дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матеріали ХІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 17 листоп. 2017 р.). Кривий Ріг, 2017. С. 146–149. 

19. Литвин В. В. Стрес та його форми в роботі патрульного поліцейського. 

Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників 

правоохоронних органів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 

15 лют. 2018 р.). Кривий Ріг, 2018. С. 79–83. 

20. Литвин В. В. Здійснення профілактичної діяльності патрульними 

поліцейськими. Права людини і поліція у сучасному світі : матеріали круглого 

столу, присвяч. памʼяті С. Л. Лисенкова (Київ, 12 квіт. 2018 р.). Київ, 2018. 

С. 277–287.  
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