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СУБ’ЄКТИВНІСТЬ АТЕСТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Досліджено питання суб‘єктивності атестування працівників Національної поліції в 

Україні. Визначаються проблеми вступу осіб, що виявили бажання до Національної 

поліції України та проходження ними атестування, а також прийняття законних  

рішень атестаційної комісії до кандидатів вищезазначених посад. Визначаються шляхи 

вирішення даної проблеми. 
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Національної поліції України, конкурс, державна служба, об‘єктивність, 

диференційованість, професійна мотивація.   

    

«Суб‘єктивна думка» Комісії викликала багато питань серед поліцейських, що 

проходили атестацію та тих, хто критикував комісії (переважно у ЗМІ). На думку 

багатьох осіб, що не пройшли конкурс, атестаційна комісія суб‘єктивно вирішувало 

питання, взяття на працевлаштування осіб на державну службу [6]. 

Постановка даної проблеми полягає з‘ясувати: Чи на справді атестаційна 

комісія, при доборі осіб на відповідні посади керується не лише об‘єктивними  

чинникам, але і суб‘єктивними? Якщо так, то які плюси та мінуси даного критерія? 

Відповідно до частини другої статті 57 Закону України "Про Національну поліцію" 

атестування поліцейських проводиться: 1) при призначенні на вищу посаду, якщо 

заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу; 2) для вирішення 

питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність; 3) для 

вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність 

[1]. 

Цілком зрозуміло, що у найгірших випадках атестування лише полегшує 

керівникам можливість позбутися від неугодних підлеглих. У кращому випадку в 

атестації бачить інструмент відсіву неефективних держслужбовців. Насправді ж 

інститут атестації призначений  і для об‘єктивного формування  кадрового резерву, 

обґрунтування кадрових ротацій та гарантування права на працю [4].   

Варто звернути увагу на те, що Комісія має диференційований склад і ставить 

лише одну оцінку від імені всіх членів. Диференційований склад полягає у тому, що у 
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Комісії діє система «стримування противаг»: у ній присутні працівники патрульної 

поліції; працівники з нових органів Національної поліції; люди з досвідом роботи в 

міліції; правозахисники; громадські активісти; журналісти тощо. Одна оцінка всієї 

Комісії полягає у механізмі прийняття рішення – Комісія приймає рішення через 

обговорення кожного кандидата консенсусом (спільно), що на практиці є 

найпоширенішим варіантом або, якщо думки розходяться, голосуванням простою 

більшістю. Якщо і в другому випадку не вдається поставити оцінку, то, врешті-решт, 

шальки терезів може схилити голова Комісії [7].  

Тобто, остаточне рішення може бути за головою Комісії , але слід врахувати той 

факт, що останній в свою чергу може керуватися суб‘єктивними факторами при 

прийняті рішення. А саме:  Чи сподобалася дана особа  конкретно йому(голові 

атестаційної Комісії)? Звичайно не можливо не врахувати той факт, що на 

сьогоднішній день все ж стрімко розвивається корупція і деякі члени комісії можуть 

бути підкупленими одним із кандидатів. Це означає, що членам Комісії слід вигадати 

певні причини, за якими одна із осіб не зможе пройти конкурс, щоб вакантне місце 

залишилося іншій особі. В результаті атестаційна комісія складає атестаційний лист, у 

якому міститься висновок атестаційної комісії про невідповідність особи 

поліцейського займаній посаді, підлягає обов'язковому виконанню шляхом видання 

наказу про звільнення [3]. 

Враховуючи вище зазначені  елементи роботи Комісії, можна сказати, що вона 

має в деякій мірі механізм захисту від «суб‘єктивної думки», через неоднорідність 

людей і деталізований механізм прийняття рішень. Комісія можливо і не буде робити 

висновок, ґрунтуючись на думці одного члена (чи він упереджений, чи підкуплений 

тощо), але все ж голова атестаційної комісії має в деякому смислі  авторитет серед 

інших членів Комісії. Саме тому, до його думки будуть прислуховуватися в першу 

чергу. 

Вирішення даної проблеми гарно пропонує у своїх наукових працях Б. Малишев, 

який зазначає встановити необхідність зазначення мотивів рішення комісії; визначити 

обов‘язковий чи рекомендаційний характер рішення; доповнити перелік критеріїв, які 

враховуються під час співбесіди, професійною мотивацією; передбачити впровадження 

об‘єктивного діагностування професійної мотивації поліцейських [5].  

Насправді Б. Малишев аргументовано та цікаво пропонує шляхи вирішення 

даної проблеми, але окрім вище зазначеної інформації хотілось би з акцентувати увагу 

на тому ,щоб члени комісії були кваліфікованими та чесними суб‘єктами. Які  при 

виконанні покладених на них обов‘язків будуть керуватися більше об‘єктивними 

чинниками, а не суб‘єктивними.  

На нашу думку суб‘єктивні критерії слід враховувати в тому випадку якщо два 

кандидати на одну посаду  відміно здали фізичну підготовку , пройшла психологічні 

тести та склали на однакові оцінки екзамени, за для того,  щоб зрозуміти хто з них як 

індивід більше підходить займаній посаді.  А саме аби з‘ясувати характер, додаткові 

навички та внутрішньо – емоційне становище  людини під час проведення 

індивідуальної    співбесіди. 
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БЕЗГИНСЬКИЙ Б. Г. СУБЪЕКТИВНОСТЬ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ 

Исследован вопрос субъективности аттестации работников Национальной полиции в 

Украине. Определяются проблемы вступления лиц, изъявивших желание в Национальной 

полиции Украины и прохождения ими аттестации, а также принятие законных решений 

аттестационной комиссии к кандидатам вышеупомянутых должностей. Определяются 

пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: субъективность, аттестации, аттестационная комиссия, работники 

Национальной полиции Украины, конкурс, государственная служба, объективность, 

дифференцированность, профессиональная мотивация. 

BEZGINSKIY B. G. SUBJECTIVITY OF ATTESTATION OF WORKERS OF 

NATIONAL POLICE OF UKRAINE  

The question of subjectivity of attestation of workers of the National police is Investigational in 

Ukraine. Problems are determined of entry of persons, ulcerating a desire in the National police 

of Ukraine and passing by them attestations, and also acceptance of legal decisions of 

attestation commission to the candidates of the above-mentioned positions. The ways of decision 

of this problem are determined.  

Keywords: subjectivity, attestations, attestation commission, workers of the National police of 

Ukraine, competition, government service, objectivity, differentiated, professional        

motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


