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правових	 норм.	 Законодавством	 визначено	 Національну	 поліцію	 України	 як	 центральний	 орган	
виконавчої	 влади,	 що	 служить	 суспільству	 шляхом	 надання	 поліцейських	 послуг	 у	 сфері	
забезпечення	публічної	безпеки	і	порядку,	а	отже,	є	провідним	суб’єктом	такої	діяльності.	Загалом	
усі	 поліцейські	 повноваження	 повністю	 або	 частково	 спрямовані	 на	 забезпечення	 публічної	
безпеки	 в	 широкому	 розумінні	 цього	 поняття,	 тобто	 створення	 таких	 умов,	 за	 яких	 громадяни	
будуть	 не	 тільки	 захищені	 від	 протиправних	 посягань	 та	 інших	 видів	 небезпек	 (стихійних	 лих,	
надзвичайних	станів	тощо),	а	й	зможуть	на	належному	рівні	реалізовувати	свої	права.	

З	 іншого	 боку,	 небезпека	 (як	 статистична	 ймовірність	 настання	 певних	 негативних	
наслідків)	та	ризик	(як	суб’єктивне	уявлення	людини	про	ймовірність	настання	небажаних	для	
неї	 наслідків)	 –	 невід’ємні	 складові	 професійної	 діяльності	 працівників	 поліції,	 що	 обумовлює	
потребу	 належного	 психологічного	 супроводу	 діяльності	 інституту	 поліції.	 Він	 має	 бути	
спрямований	 не	 тільки	 на	 підвищення	 її	 ефективності	 (знання	 форм,	 методів	 і	 засобів	
професійної	психології,	змісту	та	сфери	застосування	спеціальних	психологічних	знань	в	процесі	
виконання	завдань	з	охорони	публічного	порядку,	психологічних	технологій	та	закономірностей	
професійного	 спілкування	 у	 психологічно	 складних	 й	 напружених	 ситуаціях	 забезпечення	
публічної	 безпеки,	 методичних	 засад	 й	 технологій	 підтримання	 особистої	 безпеки	 тощо),	 а	 й	
розвиток	 особистості	 її	 суб’єкта	(самовдосконалення	 й	розвиток	 професійно	 значущих	якостей,	
вміння	планувати	та	здійснювати	професійну	діяльність	з	охорони	публічного	порядку,	володіти	
методами	вiзуальної	психодiагностики,	навичками	діагностики	поведінки	особи,	яка	знаходиться	
у	небезпечному	або	зміненому	стані,	прийомами	психологічного	впливу	та	навичками	взаємодії	з	
об’єктами	професійної	діяльності	тощо).	Перший	напрям	–	спрямований	на	створення	належних	
психологічних	 умов	 діяльності	 інституту	 поліції,	 його	 підрозділів,	 служб	 та	 персоналу,	
забезпечення	ефективного	використання	наявних	сил	і	засобів;	другий	–	поширюється	на	сферу	
психологічної	безпеки	особистості	працівника	поліції.		

За	 таких	 обставин	 особливої	 актуальності	 набуває	 завдання	 подальшого	 аналізу	 практики	
діяльності	 Національної	 поліції,	 її	 окремих	 підрозділів	 й	 працівників,	 діяльність	 яких,	 зокрема,	
спрямована	 на	 забезпечення	 публічної	 безпеки	 і	 порядку,	 вивчення	 впливу	 умов	 професійного	
середовища	 на	 їх	 психіку,	 що	 дозволить	 удосконалити	 методологію	 й	 методи	 їх	 психологічної	
підготовки,	 оптимізувати	 механізм	 виявлення	 й	 профілактики	 психічних	 захворювань,	
визначити	 ефективні	 шляхи	 професійної	 мотивації	 й	 підвищення	 рівня	 відповідальності	 при	
командній	формі	організації	охорони	порядку	і	безпеки	на	закріпленій	ділянці	тощо.		
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Відсутність	стабільності	у	житті	людини	суспільства	ризику,	невпевненість	у	завтрашньому	
дні,	страх	втрати	роботи	та	інші	обставини	реалій	працевлаштування	юристів	у	нинішній	Україні	
формують	нове	кліше	професійного	вибору	поліцейського.	З	однієї	сторони	з’являється	потреба	у	
нових	 професіях	 (патрульна	 поліція,	 кіберполіція,	 віртуальна	 поліція	 тощо),	 з	 іншої	 –	
відбувається	 зміна	 традиційних	 стереотипів,	 щодо	 престижності	 та	 суспільної	 значущості	
професії.	У	зв’язку	з	цим	відбувається	зміна	образу	професії	поліцейського	у	свідомості	людей.		

Донедавна	 ідеальний	 образ	 поліцейського-професіонала	 був	 пов’язаний	 з	 професійними	
досягненнями,	де	сам	образ	завжди	мав	високий	ступінь	конкретності	–	добрий,	справедливий,	
законослухняний	міліціонер	(дядя	Стьопа),	який	був	героєм	і	прикладом	для	наслідування	серед	
підлітків	і	дорослих.		

У	 наш	 час	 ідеальний	 образ	 професіоналу	 замінюється	 ідеальним	 образом	 життя	 який	
супроводжує	 ту	 чи	 іншу	 професію.	 Така	 невизначеність	 ціннісних	 уявлень	 про	 світ	 професій	
примушує	 людину	 обирати	 не	 професію,	 а	 бажаний	 образ	 життя,	 який	 можна	 досягти	 за	
допомогою	професії,	зокрема	поліцейського.		

Якщо	 раніше,	 майбутня	 професія	 поліцейського	 обиралася	 за	 покликанням	 та	 визначалася	
здібностями	 й	 інтересом	 до	 цього	 виду	 діяльності,	 то	 професійне	 самовизначення	 сучасної	
української	 молоді	 все	 далі	 більше	 визначається	 моделлю	 бажаного	 майбутнього	 життя,	 яка	
переважно	 орієнтована	 на	 швидке	 досягнення	 добробуту.	 Молода	 людина,	 здійснюючи	
професійне	 самовизначення,	 натикається	 на	 ризик	 того,	 що	 професія	 із	 покликання	
перетворюється	 на	 примус.	 Показово,	 що	 саме	 у	 суспільствах	 дефіциту	 частіше	 за	 все	
порушується	баланс	між	професійним	покликанням	особистості	та	видом	професійної	діяльності.	
За	таких	обставин	досить	часто	молодь	знаходиться	у	стані	фрустрації. 

Кваліфікована	 тривала	 праця	 за	 професією,	 є	 основою	 життя	 людини.	 Сучасні	 вчені	
(Е.	Ф.	Зеєр,	Є.	О.	Клімов,	В.	Г.	Макушин,	М.	С.	Пряжніков,	та	ін.)	підкреслюють	у	визначенні	професії	
обов’язковість	певних	знань,	навичок,	наявність	спеціальних	здібностей	та	розвиток	професійно	
важливих	якостей	особистості.	Отже,	чи	завжди	людина	обирає	те,	що	«визнається	нею	самою	за	
професію»?	Що	є	основою	вибору	примус	чи	покликання?	

Відповідь	на	ці	запитання	потребує	аналізу	факторів,	що	впливають	на	мотивацію	вибору,	як	
на	суспільному,	так	і	індивідуально-особистісному	рівнях.	

Сучасне	 суспільство	 характеризують	 як	 суспільство	 добробуту,	 суспільство	 споживання,	
визначальним	принципом	якого	є	принцип	ненажерливості,	що	розкривається	через	глобальну	
жадобу.	 Але	 з	 такими	 ціннісними	 уявленнями	 небезпечно	 жити.	 Жадоба	 відкидає	 усяку	 міру	
накопичення	 і	 зносить	 кордони	 [1,	 с.	24].	 Той,	 хто	 заохотився	 до	 споживання	 вже	 не	 знає	 слова	
«досить».	 Крім	 того,	 широко	 розповсюдженою	 установкою	 людини	 суспільства	 споживання	 є	
«вміння	 влаштуватися	 у	 житті»,	 що	 орієнтує	 людину	 на	 зовнішні	 досягнення	 життєвого	 успіху	
такі	як	гроші	та	влада.	Виходячи	з	цього	особливого	значення	набувають	професії,	які	зможуть	це	
забезпечити.	 До	 цих	 професій	 на	 сьогодні	 входить	 і	 професія	 поліцейського.	 Слід	 додати,	 що	
Україна	є	унікальною	державою	у	сенсі	того,	що	країною	економістів	та	юристів	її	називали	ще	до	
кризи.	 Не	 дивлячись	 на	 те,	 що	 за	 даними	 журналу	 «Fores	 Club»	 та	 Центру	 політичних	 та	
економічних	досліджень	ім.Розумкова	(за	даними	журналу	Фокус)	фінансові	та	юридичні	послуги	
серед	перспективних	галузей	економіки	знаходяться	на	восьмому	та	дев’ятому	місці	відповідно.	
Але	досі	ці	професії	є	найпрестижнішими	в	уяві	більшості	молодих	українців.		

Слід	зазначити,	що	виділяють	три	світоглядних	підходи:	це	робота	заради	грошей;	робота,	як	
будування	 своєї	 кар’єри;	 і	 робота-покликання.	 Розглядаючи	 перший	 підхід	 М.Боришевський	
пише:	 «праця,	 яка	 сприймається	 людиною	 лише	 як	 засіб	 збагачення,	 накопичення,	 спричиняє	
виникнення	 у	 людини	 таких	 негативних	 рис	 як	 егоїзм,	 прагнення	 до	 наживи,	 здирництво,	
скнарість,	намагання	домогтися	успіху	у	праці	будь	якою	ціною.	Отже,	праця,	яка	не	момивована	
моральним,	 гуманістичним	 сенсом,	 може	 стати	 соціально	 небезпечною,	 завдати	 шкоди	 самій	
людині,	 іншим	 людям,	 суспільству»	 [2,	 с.	55].	 Тут	 доречно	 згадати	 відому	 фразу	 М.Вебера:	 «або	
жити	 «для»	 політики,	 або	 жити	 «за	 рахунок»	 політики».	 Інакше	 кажучи,	 праця	 лише	 заради	
грошей,	 навіть	 орієнтована	 на	 успіх,	 не	 тільки	 не	 сприяє	 формуванню	 у	 особистості	 відчуття	
щастя	та	задоволеності	власною	долею,	але	й	може	спричинити	відчуття	втрати	сенсу	життя,	яке	
буде	мати	негативні	впливи	на	стан	психічного	і	фізичного	здоров’я	поліцейського.		

Найбільш	 привабливою	 й	 адекватною	 у	 сучасному	 світі	 є	 модель	 професійної	 реалізації.	
Кожен	 крок	 професійного	 зростання	 поліцейського	 підвищує	 авторитет	 особистості	 в	 очах	
оточуючих	 і	надає	все	більші	можливості.	Щоправда,	така	модель	професійної	реалізації,	хоча	є	
більш	м’якою	ніж	перша,	але	містить	в	собі	ризики	апатії.	
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Найбільш	цікавою	для	професії	поліцейського	є	праця	як	покликання.	Ця	модель	професійної	
реалізації	особистості	викликає	досить	гострі	дискусії	між	вченими	і	пересічними	громадянами.	
Працю	за	покликанням	називають	самореалізацією,	самоактуалізацією.		

Людина,	яка	віддає	себе	служінню	чомусь	більшому	ніж	власна	вигода,	–	є	ідеальною	моделлю	
професії	 поліцейського,	 оскільки	 її	 специфіка	 вимагає	 від	 поліцейського	 самопожертви,	 ризику	
власним	життям	і	здоров’ям	заради	інших,	що	не	може	бути	в	пріоритеті	у	тих,	хто	орієнтований	на	
збагачення,	задоволення	власних	потреб.	Така	робота	принесе	задоволення	незалежно	від	оплати	
та	просування	по	кар’єрних	сходинках.	Навіть	якщо	людині	не	платять,	або	не	підвищують	посади	
вона	 все	 одно	 працює.	 Тож	 саме	 праця	 за	 покликанням	 є	 тим	 чинником	 що	 надає	 людині	 сенс	 у	
житті,	відчуття	задоволеності	і	щастя,	але	і	несе	в	собі	певні	ризики	у	професії	поліцейського.	Часті	
самопожертви	 (відпочинком,	 сім’єю,	 власними	 потребами),	 висока	 ступінь	 відповідальності,	
суспільна	значимість	професії	часто	призводить	до	професійного	вигорання	поліцейського.		

Ця	професія	як	ніяка	інша	яскраво	проводить	межу	між	примусом	і	покликанням.	Той	хто	хоч	
раз	 у	 житті	 зустрічав	 людину	 яка	 виконує	 свої	 обов’язки	 по	 примусу	 не	 має	 сумніву	 в	
необхідності	дослідження	здібностей,	формування	і	розвитку	покликання	людини.	

Вибір	 професії	 за	 покликанням	 не	 тільки	 допоможе	 краще	 засвоїти	 ази	 професії	
поліцейського,	 розвинутися	 та	 самореалізуватися,	 але	 й	 у	 будь-якому	 суспільстві	 надасть	
можливість	бути	затребуваним.		

Підсумовуючи,	можна	зробити	висновок	що	професія	це	той	фактор,	який	суттєво	впливає	на	
якість	 життя	 сучасної	 людини	 і	 визначає	 необхідність	 принципових	 змін	 не	 тільки	 в	 освітній	
парадигмі	 професійного	 навчання	 та	 виховання,	 але	 й	 формування	 принципово	 нової	 системи	
профорієнтації:	 її	 основної	 мети,	 засобів	 та	 форм	 організації,	 можливостей	 прогнозування	
перспектив	майбутнього	життя.	
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РОЛЬ КОПІНГ-ПОВЕДІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Проблема	вдосконалення	професійної	підготовки	майбутніх	поліцейських	у	вищих	учбових	
закладах	дуже	актуальна	для	сучасної	України,	яка	переживає	певні	соціально-економічні	зміни.	
В	 умовах	 законодавчих	 і	 організаційних	 змін	 професія	 поліцейського	 продовжує	 залишатися	
однією	з	самих	затребуваних,	що	потребує	підготовку	фахівця	високої	кваліфікації,	який	володіє	
не	 лише	 набором	 професійних	 знань,	 але	 і	 психологічно	 підготовлений	 до	 професійної	
діяльності.	 Суть	 і	 зміст	 психологічної	 підготовки	 в	 умовах	 реформування	 МВС	 України	
проявляються	 в	 засобах	 підтримки	 психологічного	 здоров’я	 майбутніх	 поліцейських	 та	
профілактики	їх	особистісних	деформацій.	У	сучасному	світі	професійна	діяльність	поліцейських	
протікає	в	екстремальних	умовах	і	зазнає	впливу	різних	стрес-факторів.	Діяльність	працівників	
поліції	здійснюється	в	умовах	підвищеної	небезпеки	і	характеризується	негативним	впливом	на	
них	 цілою	 низкою	 несприятливих,	 дискомфортних	 і	 загрозливих	 факторів,	 які,	 за	 певних	
обставин,	 провокують	 не	 тільки	 розвиток	 нервово-психічних	 розладів,	 але	 і	 спричиняють	
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