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Проанализированы основные концептуальные положения к определению 

профессиональное самоопределение. Показано, что профессиональное самоопределение 

осуществляется в течение всей профессиональной жизни: личность переосмысливает 
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ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Аналізуються положення нормативно-правових актів, що регламентують конкурс на 

службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади. Автор виокремлює мету, 

критерії, підстави та характер проведення конкурсу, його етапи та їхній зміст. 
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Розвиток українського громадянського суспільства вимагає впровадження 

дієвих і кардинальних реформ різних сфер життя соціуму. Створення Національної 

поліції фактично виступило авангардом європейські-зорієнтованих перетворень 

державного апарату. Разом з тим, трансформація найбільш численного та наближеного 

до населення правоохоронного органу викликає ряд нарікань з боку активістів, експертів 

і політиків. 

Актуальність проблеми професійного конкурсного відбору держслужбовців 

зумовила здійснення в останні роки в Україні досліджень С. Е. Зелінським, 

О. П. Єфремовою, О. І. Пархоменко-Куцевіл, О. Л. Станчевою та ін. Відзначаючи 

важливість відповідних робіт, вважаємо за доцільне в нашій невеликій розвідці 

зупинитися на такому недослідженому аспекті, як особливості етапів конкурсного відбору 

до лав Національної поліції. 

Поняття «конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади» 

запроваджено статтею 52 Закону України «Про Національну поліцію», яка має назву 

«Конкурс на посаду поліцейського». Ця стаття визначає мету конкурсу: добір осіб, 

здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов‘язки за 

відповідною вакантною посадою [1, ч. 1 ст. 52] та три критерії визначення відповідної 

здатності – «проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної 

компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів» [1, ч. 2 ст. 52].  

Закон встановлює два різних характеру підстав для оголошення конкурсу. 

Зокрема, в імперативному порядку «конкурс на службу в поліції обов‘язково проводиться 

серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади 

молодшого складу поліції» [1, ч. 3 ст. 52] та факультативному порядку: за рішенням 

керівника, уповноваженого призначати на посади молодшого, середнього та вищого 

складу поліції в порядку просування по службі [1, ч. 4 ст. 52]). Прийнятий міністерством 

внутрішніх справ на виконання вимог Закону Типовий порядок проведення конкурсу на 

службу до поліції та/або зайняття вакантної посади [2] уточнює три підстави проведення 

конкурсу. Відповідно до пункту 3 розділу 1 цього Порядку, конкурс проводиться серед 

осіб: 

1) які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади 

молодшого складу поліції; 

2) які вперше приймаються на службу в поліцію з призначенням на посади 

середнього та вищого складу поліції, за рішенням керівника, уповноваженого призначати 

на такі посади відповідно до Закону України «Про Національну поліцію»; 

3) які призначаються на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції 

в порядку просування по службі за рішенням керівника, уповноваженого призначати на 

такі посади, через конкурс». 

Основним суб‘єктом проведення конкурсу є поліцейські комісії, дослідження 

статусу яких є завданням окремого дослідження. Лише зазначимо, що запровадження 

цього інституту є суттєвою та важливою новелою, яка потенційно з плином часу зможе 

забезпечити новий рівень добору державних службовців, з використанням прозорого та 

ефективного фільтру громадськості. Водночас, здійснений нами аналіз певних наслідків 

діяльності атестаційних комісій [3] свідчить про суттєві недоліки в організації 

атестування поліцейських, процедура якого схожа з конкурсним добором на  посади 

поліцейських. 
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У межах цього дослідження спробуємо проаналізувати зміст конкурсної 

процедури, який розкривається через його етапи. Перший етап – оголошення конкурсу. 

Відповідне рішення «приймає керівник органу поліції, якому надано право приймати 

громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду» [1, ч. 6 

ст. 52]. При цьому конкурс оголошується наказом Національної поліції України або 

керівника відповідного органу поліції. Наступним етапом можна визначити 

оприлюднення інформації про проведення конкурсу.  

Третім етапом варто визнати приймання документів, що подаються для участі в 

конкурсі. «строк приймання документів не може становити менше 10 та більше 30 

календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу» [2, р. III 

п. 1].  

Наступним етапом є перевірка документів, поданих кандидатами. Служба 

персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції, де проходить конкурс, проводить 

перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам та 

інформує про це поліцейську комісію. П‘ятим етапом, прямо не акцентованим у 

нормативних актах, варто визнати допуск до участі в конкурсі, рішення про яке стосовно 

кожного кандидата приймає поліцейська комісії на своєму засіданні. 

Наступні три етапи є безпосередніми фазами конкурсу. Зокрема, розділ ІV 

Типового порядку конкурсу «Організація проведення конкурсу» встановлює, що конкурс 

проходить в декілька етапів: тестування, перевірка рівня фізичної підготовки; співбесіда. 

Не заперечуючи, що саме ці етапи конкурсу є основними, ми вважаємо їх безпосередньо 

шостим–восьмим. Причому шостий етап «Тестування» поділяється на три стадії: 

6.1) тестування на знання законодавчої бази (професійний тест); 6.2) тестування на 

загальні здібності та навички (тест загальних навичок); 6.3) особистісних характеристик 

(психологічний тест). 

На цих стадіях кандидати через оголошення своєчасно інформуються, зокрема, 

про: дата, час, місце, умови та правила проведення тестування, а також перелік 

нормативно-правових актів, які є предметом питань, винесених на тестування (для 

професійного тесту). Самі тестові завдання розробляються МВС, апаратом Національної 

поліції України, органами поліції, навчальними закладами, міжнародними організаціями 

та представниками проектів міжнародної технічної допомоги. Тестування здійснюється з 

використанням комп‘ютерної техніки, причому комп‘ютерна програма тестування генерує 

унікальний набір тестових завдань для кожного кандидата. Під час його проведення 

кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, 

іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним. Кандидат, який допустив 

порушення, відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що складається акт, 

при цьому повторне тестування не допускається та кандидати, які без поважних причин 

своєчасно не з‘явилися на тестування або були відсторонені від подальшої участі в ньому, 

до наступних етапів конкурсу не допускаються. Кандидати, які набрали менше 25 балів (із 

60 можливих) до наступних етапів конкурсу також не допускаються 

На етапі, зазначеному нами як 6.3. – тестування особистісних характеристик 

(психологічний тест), на відміну від двох попередніх, результати не оцінюється в балах і 

не впливають на рейтинг кандидатів. Тестування проводиться з метою виявлення рис, 

типів характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану, 

придатності кандидата до служби в умовах підвищеного психологічного навантаження, 
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його результати мають рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією 

при прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу. 

На сьомому етапі здійснюється перевірка рівня фізичної підготовки. Вимоги щодо 

рівня фізичної підготовки для кандидатів, які вступають на службу в поліції, 

затверджуються наказом МВС. Цей етап детально не регламентовано, але скоріше за все 

безпосередньо він здійснюється робочими групами.  

Наступний етап – співбесіда з кандидатом, проводиться поліцейською комісією, 

яка з‘ясовує професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності 

кандидата. Під час співбесіди поліцейська комісія вивчає результати тестувань, рівня 

фізичної підготовки та документи кандидата, які подані ним особисто та надані службою 

персоналу (кадрового забезпечення). З урахуванням недоліків роботи атестаційних 

комісій [3] варто наголосити на важливість чіткої аргументації поліцейськими комісіями 

своїх рішень. 

Дев‘ятий етап конкурсу, враховуючи назву розділу Х Типового порядку [2], варто 

визначити як «Складання рейтингу кандидатів та оформлення результатів конкурсу». 

Рейтинг складається, виходячи із загальної кількості балів, отриманих кандидатами в 

результаті проходження всіх етапів конкурсу. За результатами складання загального 

рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця 

конкурсу. Варто зазначити, що у разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією 

особою така особа проходить у встановленому порядку конкурсний відбір, за 

результатами якого приймається рішення про її прийняття на службу до поліції та/або 

призначення на посаду або про відмову в такому прийнятті та/або призначенні. Наступна 

фаза – призначення переможця конкурсу – є стадією професійного добору, але її 

недоречно вважати етапом конкурсу. Водночас зауважимо, що розділ ХІ Типового 

порядку проведення конкурсу [2] визначає підстави для відмови в призначенні переможця 

конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади. 

Отже, можемо зробити наступні висновки. 

1. Конкурс на службу в поліції та конкурс на зайняття вакантної посади 

проводяться з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції 

та посадові обов‘язки шляхом оцінювання рівня професійної компетентності, особистих 

якостей і досягнень кандидатів. 

2. Підстави та характер оголошення конкурсу узагальнимо в табл. 1: 

 

Таблиця 1. Підстави та характер оголошення конкурсу 

Характер призначення на 

посаду 
Рівень посад Імперативність оголошення 

Первинний добір 

Посади молодшого складу поліції Обов‘язково 

Посади середнього та вищого 

складу поліції За рішенням керівника 

В порядку просування по службі Усі посади 

 

3. Етапами конкурсу нами визначено: 1) його оголошення; 2) оприлюднення 

інформації про проведення конкурсу; 3) приймання документів; 4) перевірка документів, 

поданих кандидатами; 5) допуск до участі в конкурсі; 6) тестування; 7) перевірка рівня 

фізичної підготовки; 8) співбесіда; 9) складання рейтингу кандидатів та оформлення 

результатів конкурсу. 
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4. У цілому широке запровадження конкурсу на посади поліцейських із 

залученням до проведення цієї процедури представників громадськості є позитивною 

зміною у системі професійного відбору майбутніх поліцейських. 
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ВАЛЕЕВ Р. Г. КОНКУРС КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

Анализируются положения нормативно-правовых актов, регламентирующих конкурс 

на службу в полиции и/или на занятие вакантной должности. Автор выделяет цель, 

критерии, основания и характер проведения конкурса, его этапы и их содержание.  

Ключевые слова: профессиональный отбор государственных служащих, конкурс на 

должность полицейского, этапы конкурса. 

VALEYEV R. G. COMPETITION AS PART OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL 

SELECTION OF FUTURE POLICE OFFICERS  

The provisions of legal acts, which regulate the competition for the police service and/or vacant 

positions, are analyzed. The author identifies the goal, criteria, cause, and the nature of the 

competition, its stages and their content.  

Keywords: professional selection of civil servants, the competition for the position of police, the 

stages of the competition. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРИЗИ ПРАЦІВНИКАМИ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 

Розглядується проблема переживання особистістю професійних криз. Наводяться дані 

дослідження щодо особливостей переживання професійної кризи працівниками 

правоохоронних органів під час реформування. 
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