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За умови політичних, соціально-економічних змін  
в українському суспільстві особлива увага приділяється  
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професійним якостям майбутніх працівників правоохо-
ронних органів. Причин для такого ствердження безліч: 

- по-перше, професія працівника ОВС має багато екст-
ремальних чинників та травмуючих факторів; 

- по-друге, діяльність поліцейського пов’язана з комуніка-
тивною компетенцією, працівник повинен мати певні вмін-
ня для ефективного спілкування з громадянами, викликати 
до себе повагу та позитивне ставлення, оскільки він уособ-
лює собою державу, від якої громадяни очікують захисту; 

- по-третє, працівник органів внутрішніх справ повинен 
орієнтуватися на обрану спеціальність, усвідомлювати свій 
вибір, не за ради благ, а бути гордим за свою професію; 

- по-четверте, негативні явища, з якими стикається пра-
цівник у період проходження служби призводять до таких 
наслідків, як професійна деформація особистості, психологі-
чне вигоряння та взагалі розчарування в професії [3, с. 216]. 

Досліджено, що професійно важливі якості правоохо-
ронця – це комплекс особистісних характеристик, що скла-
дається з блоку професійно-ділових, комунікативних та 
особистісних якостей, які є складовими професійної на-
дійності працівника органів внутрішніх справ. 

1. Професійно-діловий блок складається з якостей, ко-
трі визначають професійну здатність працівника: наяв-
ність професійної освіти, досвід практичної роботи, органі-
заційні здібності, ініціативність, стабільна працездатність 
тощо. Організаторські здібності виявляються в декількох 
напрямах їхньої діяльності: а) самоорганізації, що виража-
ється в дисциплінованості, правильному розподілі часу, 
чіткому виконанні різних обов’язків; б) організації діяльно-
сті інших осіб, які здійснюють однорідні або різні функції; 
в) організації і координації діяльності установ, що викону-
ють правоохоронні обов’язки стосовно ситуації, що виник-
ла [2, c. 53]. Важливими діловими якостями професіонала-
правоохоронця є також здатність до самостійних й нестан-
дартних рішень, цілеспрямованість, ініціативність, енер-
гійність [1, c. 26]. 

Блок комунікативних якостей правоохоронців склада-
ється перш за все з тих, що передбачають знання та нави-
чки використання в професійній діяльності основ психології 
міжособистісного спілкування. Враховуючи специфіку  
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правоохоронної діяльності як такої, цей блок якостей набу-
ває особливого значення, оскільки здійснює регулювання 
відносин та взаємодій як суб’єктно-об’єктного (екзолокаль-
ного), тобто із законослухняними та соціально дезадапто-
ваними громадянами, так і внутрішньосуб’єктного (ендоло-
кального) характеру, які у формальній та неформальній 
сферах. Особливе місце в системі комунікативних якостей 
правоохоронців займають: толерантність, тобто неупере-
джене ставлення та оцінювання людей, їхніх вчинків, по-
дій, явищ, які часто мають неоднозначний і навіть супере-
чливий характер; творче мислення, яке необхідне для по-
шуку нестандартних шляхів встановлення істини й 
обставин коли інформація про яку-небудь подію відсутня 
чи обмежена. Таке мислення пов’язане з виявленням дока-
зів, їхнього причинного зв’язку із злочином 

2. Особистісні якості. У структурі особистості право-
охоронців є такі особистісні риси та якості: 

- мотивації професійної діяльності: установки на на-
дання допомоги людині, внутрішньої потреби виконувати 
професійні обов’язки, сформованість системи ціннісних 
орієнтацій щодо професійної діяльності та ін.; 

- моральних рис – здатності співчувати іншій людині; 
доброзичливості; чуйності; безкорисливості. 

- вольових рис, а саме вимогливості до себе та інших; 
переконаності у необхідності служіння народу в цілому, а 
не окремим його прошаркам, дисциплінованість, самовла-
дання [1, c. 26]. Вольові якості особистості виражаються 
також у готовності переборювати труднощі, вмінні при-
ймати оптимальні рішення в складних ситуаціях, виявляти 
твердість в обстановці, пов’язаній із сильним емоційним, 
негативним за своїм характером впливом [4]. 

На нашу думку, становлення майбутнього правоохоро-
нця як висококваліфікованого фахівця можливо лише за 
умов поєднання набутих фізичних і моральних якостей, 
чіткого розуміння значення своєї діяльності. 
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