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ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА ГРОМАДИ

FEATURES OF THE SELECTION OF A COMMUNITY POLICE OFFICER

Вітвіцька Н.В., старший лейтенант поліції,
ад'юнкт кафедри поліцейського права
Національна академія внутрішніх справ

Статтю присвячено висвітленню одному з найактуальніших питань, а саме особливості відбору поліцейського офіцера громади. 
Поліцейський офіцер громади спрямовує свою діяльність на розроблення новітніх концеацій, які спрямовано на задоволення потреб 
громадян. Поліцейські громади – це нове майбутнє для українського законодавчого правозастосування, змінюючи спосіб діяльності 
поліції нашої країни, спрямовуючи її безпосередньо на певну територіальну громаду, яку вони обслуговують. Швидке зростання даних 
змін свідчить про готовність керівників української поліції випробувати нові підходи до здолання злочинності, безпорядку та страху у їхніх 
громадах. Роздумуючи про головні якості поліцейського, на думку можуть спадати такі слова, як «хоробрий» і «героїчний». Зрештою, 
поліцейські є джерелом безпеки для широкої громадськості. Це професіонали, які реагують на локальні загрози та надзвичайні ситуації. 
Вони допомагають утримувати злочинців від вулиць і працюють над захистом громадян та їхніх громад від шкоди. Ця робота нелегка, 
і існує багато здібностей, окрім сили та хоробрості, якими офіцери повинні володіти, щоб бути чудовими у своїй справі. Більшість полі-
цейських сьогодні захоплені служінням своїм громадам і мають необхідну підготовку для виконання своєї роботи. Вони відточили нави-
чки реагування на надзвичайні ситуації, прийняття рішень, спілкування з громадськістю, етики та емпатії. Сьогодні мало хотіти стати 
поліцейським громади. Особа, що претендує на дану посаду повинна розвинути різноманітні якості поліцейського, щоб відповідати 
вимогам роботи, серед яких знаходять своє місце, як фізичні, розумові так і практичні навички, що є основою діяльності кваліфікованого 
поліцейського офіцера громади. Роль поліцейських офіцерів громади суттєво відрізняється від функцій колишніх дільничних інспекторів 
міліції і дільничних офіцерів поліції, але мають ряд спільного при відборі на дану посаду.

Ключові слова: поліцейський офіцер громади, поліцейський офіцер, поліцейський, громада, територіальна громада, відбір, кваліфі-
кація, кваліфікаційні вимоги, навички, здібності, посада, правоохоронні органи, якості.

The article is devoted to the coverage of one of the most pressing issues, namely the specifics of the selection of a community police officer. 
The community police officer directs his activities to the development of the latest concessions aimed at meeting the needs of citizens. Police 
communities are a new future for Ukrainian law enforcement, changing the way our country's police operate, directing it directly to a specific 
territorial community they serve. The rapid growth of these changes indicates the willingness of Ukrainian police leaders to try new approaches 
to overcoming crime, disorder and fear in their communities. When thinking about the main qualities of a police officer, words such as "brave" 
and "heroic" may come to mind. After all, police officers are a source of safety for the general public. These are professionals who respond to local 
threats and emergency situations. They help keep criminals off the streets and work to protect citizens and their communities from harm. The job 
is not easy, and there are many skills other than strength and bravery that officers must possess to be great at what they do. Most police officers 
today are passionate about serving their communities and have the necessary training to do their job. They have honed skills in emergency 
response, decision-making, public relations, ethics and empathy. Today, it is not enough to want to become a community policeman. A person 
applying for this position must develop various qualities of a police officer in order to meet the requirements of the job, among which find their 
place, both physical, mental and practical skills, which are the basis of the activities of a qualified community police officer. The role of community 
police officers differs significantly from the functions of former precinct police inspectors and precinct police officers, but they have a number 
of commonalities when selecting for this position.

Key words: community police officer, police officer, police officer, community, territorial community, selection, qualifications, qualification 
requirements, skills, abilities, position, law enforcement agencies, qualities.

Поліцейський  офіцер  –  повноправний  представник 
своєї громади (котрий бере на себе частину фінансування 
його  роботи),  та  звітує  безпосередньо  не  лишень  перед 
своїм керівництвом, а також і перед своєю громадою [1].

Поліцейські,  виконують  покладені  на  них  обов’язки 
відповідно  до  головного  нормативного  акту  країни Кон-
ституції України, а також Законів нашої держави: 

 – «Про Національну поліцію», 
 – «Про запобігання рівних прав і можливостей жінок 

і чоловіків»
 – «Про запобігання та протидію домашньому насиль-

ству», 
 – «Про  адміністративний нагляд  за особами,  звільне-

ними з місць позбавлення волі», 
 – «Про  соціальну  адаптацію  осіб,  які  відбувають  чи 

відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк»,

 – «Про участь громадян в охороні громадського поряд-
ку і державного кордону», 

 – наказу  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від 
28.07.2017 №650 «Про затвердження Інструкції з органі-
зації  діяльності  дільничних  офіцерів  поліції  та  поліцей-
ських офіцерів громади», відповідно інших актів законо-
давства України, нормативно-правових актів Міністерства 
внутрішніх справ України».

Кожен  підрозділ  поліції  стикається  з  необхідністю 
набору та відбору персоналу для виконання складних ролей. 

Оскільки  наймання  та  відбір  є  критично  важливими 
для успіху будь-якої сфери діяльності, поліцейські адміні-
стратори залучають кваліфікованих претендентів. 

Поліцейські працюють у складних розумових, фізич-
них та емоційних сферах. Серед найважливіших якостей, 
якими повинен володіти поліцейський, є:

• фізична підготовка;
• критичне мислення;
• здорове судження;
• навички вирішення проблем;
• комунікативні навички;
• навички міжособистісного спілкування;
• сильний моральний характер;
• почуття етики;
• співчуття, емпатія та повага до інших;
• відданість громаді;
• сильна ініціатива та наполегливість;
• здатність домовлятися та раціоналізувати;
• зважений  характер  і  холоднокровність  у  стресових 

ситуаціях;
• терпіння і толерантність;
• розумова та фізична спритність;
• командна робота;
• знання законодавства.
Наведений вище список містить найважливіші якості 

поліцейського. Особа, яка прагнете стати представником 
закону, повинна знати, як добре працювати з іншими, під-
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тримувати повагу до людей  і  закону,  а  також мати розу-
мову,  емоційну  та  фізичну  здатність  служити  своїй  гро-
маді. Хоча всі перераховані вище риси важливі, у цьому 
списку  є  певні  характеристики,  які  особливо  цінуються 
(і  часто  оцінюються)  при  відборі  поліцейського  офіцера 
громади. До них належать:

Комунікативні навички: поліцейські офіцери громади 
повинні вміти спілкуватися чітко, лаконічно та впевнено. 
Незалежно від того, чи розмовляють вони з громадянами, 
на публічному заході чи з іншими представниками право-
охоронних  органів,  вони  повинні  бути  в  змозі  надавати 
інформацію чітко й точно.

Повага до особистості: основний обов’язок поліцейських 
офіцерів громади – захищати та служити іншим. Це означає, 
що вони також повинні дуже поважати та розуміти людей 
різного походження, культури, поглядів, думок  і вірувань.

Ввічливість.  Характеристики  ввічливості  –  пред-
ставлені  діями  чи  бездіяльністю  –  включають  толерант-
ність, доброзичливість, увагу та розуміння. Це готовність 
пожертвувати  особистими  бажаннями  заради  покра-
щення  суспільства.  У  поліцейській  діяльності  належне 
використання  ввічливості  має  вирішальне  значення  для 
загального  успіху.  Офіцери,  які  дотримуються  відповід-
них правил поведінки з громадянами, уникають багатьох 
словесних і фізичних небезпек, поширених у поліцейській 
діяльності. Ввічливість не є ознакою слабкості,  і якщо її 
правильно  використовувати,  вона  може  підвищити  без-
пеку офіцера. Ввічливість і тактика йдуть рука об руку, це 
свого роду тактична ввічливість. Збереження ввічливості, 
особливо  перед  обличчям  потенційно  вибухонебезпеч-
них обставин, може принести користь офіцерам, оскільки 
вони  зберігають  самоконтроль  і  приховують  свій  стан 
готовності та тактичну перевагу. Крім того, тактична ввіч-
ливість добре відображається на офіцерах на відео, аудіо 
та в офіційному звіті, тим самим допомагаючи захистити 
їх від скарг і позовів. Ввічливість – це не просто приємна 
риса для офіцерів, а абсолютна необхідність.

Скромність. Це не лагідність і не слабкість, а скром-
ність і повага до інших, а також відсутність зарозумілості 
та бравади над собою. Одним словом, скромні люди не 
вихваляються  і  не  хизуються.  Вони  впевнені  у  своїх 
навичках  і  не  відчувають  потреби  вихвалятися  собою. 
Офіцери  поліції  відіграють  помітну  роль  у  суспільстві 
та володіють величезним авторитетом і владою. Належ-
ний ступінь смирення може допомогти викликати повагу 
та довіру з боку громадськості.

Зважене  судження  та  вирішення  проблем:  офіцери 
громади завжди повинні вміти працювати під тиском, збе-
рігати  самовладання,  мати  розсудливість  і  навички  при-
йняття рішень у важкі часи. Вони повинні вміти міркувати, 
зважувати наслідки та розглядати альтернативи, перш ніж 
прийняти рішення про найбільш логічний спосіб дій. Без 
розумного  судження,  раціоналізації  та  холоднокровності 
ситуація може загостритися й коштувати життя.

Відданість суспільству: офіцери поліції повинні дбати 
про свої громади, а також розуміти проблеми та непорозу-
міння, які існують у них. Це виходить за рамки основних 
правоохоронних  заходів.  Офіцери  поліції  повинні  розу-
міти проблеми своєї  громади. Вони  також повинні  вста-
новити довірчі партнерські стосунки з членами громади.

Почуття  права  та  етики:  у  поліції  має  бути  глибоке 
розуміння  закону.  Закону  можна  навчити.  Однак  також 
має бути міцне почуття етики, якому не так легко навчи-
тися. Ті, хто має гарний моральний дух  і почуття етики, 
які також можуть бути збалансовані з законом, досягнуть 
найбільшого успіху як поліцейський офіцер громади.

Наполегливість  та  ініціативність:  зрештою,  полі-
цейські  повинні  бути  рішучими,  стійкими,  впевненими 
та  мотивованими  для  виконання  своєї  роботи.  Навіть 
стикаючись  із  труднощами  чи  обмеженими  ресурсами, 

поліцейські офіцери громади мають наполегливо викону-
вати свою місію чи мету. Офіцери повинні мати бажання 
боротися  зі  злочинністю.  Хоча  велика  частина  роботи 
поліції  не  спрямована  конкретно  на  незаконні  дії,  зло-
чинність може спричинити серйозні проблеми в громадах 
і  спричинити  соціальні  хвилювання. Співробітники пра-
воохоронних  органів  повинні  бути  в  курсі  ймовірності 
виявлення таких проблем  і діяти відповідно. Подібно до 
того, як виробництво незаконних наркотиків має прекур-
сори, загрозлива злочинна поведінка має поведінкові про-
вісники. Наприклад, сварка між чоловіком і жінкою може 
свідчити  про  потенційне  насильство  в  сім’ї,  суперечка 
між клієнтом і працівником магазину може призвести до 
нападу, і, звичайно, хтось, хто займається бізнесом, може 
виявити  злочинні  наміри.  Важливим моментом  є  те, що 
офіцер  громади,  який  спостерігає  за  такими ситуаціями, 
повинен  взяти  на  себе  ініціативу, щоб  втрутитися  і  роз-
крити злочин. 

Прагнення  до  нових  знань  має  вирішальне  значення 
для  справжнього  довгострокового  успіху.  Як  і  інші  дис-
ципліни,  поліцейська  діяльність  продовжує  розвиватися 
і  вимагає  від  практиків  бути  в  курсі  розширеної  бази 
знань. Регулярно змінюються не лише закони, але й прак-
тика та тактика поліції.  Більшість департаментів забезпе-
чують певний рівень навчання без відриву від служби для 
своїх  офіцерів. Незважаючи  на  те, що  це  доцільно,  офі-
цери також повинні шукати нові знання особисто і просто 
не сподіватися, що їхні відділи забезпечать їхнє навчання. 

При  проходженні  психологічних  тестів  кандидати 
зіштовхуються з більшою кількістю тяжких питань в порів-
нянні навіть з письмовими тестами інтелекту, здібності, або 
знання.

Відповідно до вимог поліцейський офіцер громади має 
бути  вмотивованим  та  доброчесним  поліцейським  з  не 
менш ніж півторарічним стажем роботи, вищою освітою 
та мати водійське посвідчення. 

Поліцейські,  котрі  приймаються,  проходять  навчання 
відповідно до програми спеціалізації дільничних офіцерів 
поліції,  котрі  закріплено  за  поліцейськими  дільницями 
відповідно до об’єднаної територіальної громади, та від-
повідно до штатного розпису перебувають на посаді діль-
ничного офіцера поліції чи старшого дільничного офіцера 
поліції  в  закріплених  територіальних,  чи  відокремлених 
підрозділах Національної поліції України[2].

Поліцейський офіцер громади навчаються різноманіт-
ним завданням, зокрема: написання звіту; робота з дока-
зами;  звернення  до  суду;  збір  розвідданих;  управління 
місцем  злочину;  використання  повноважень  поліцей-
ського  офіцера  громади    відповідно  чинного  законодав-
ства та повноважень будь-якої особи; застосування сили; 
права людини;  управління рухом; загальна охорона праці; 
самозахист  (включаючи  прийоми  стримування  та  вико-
ристання наручників або фіксаторів ніг, якщо вони засто-
совуються силою); та перша допомога . Письмові іспити 
зазвичай проводяться під час навчання.  

Стати поліцейським – це змагальний подвиг. Поліцей-
ські офіцери громади можуть розраховувати на виняткові 
переваги,  такі  як  медичне  страхування,  оплачувана  від-
пустка,  державна  пенсія. Насправді  все  більше  поліцей-
ських зараз здобувають вищу освіту, оскільки роботодавці 
шукають більш кваліфікованих кандидатів на цю роботу. 
Це підвищує конкуренцію та стандарти для поліцейських 
офіцерів громади сьогодні. 

Отже, кожен може мати бажання стати поліцейським 
офіцером громади, але мало хто може насправді виконати 
цю роль на достатньому рівні, саме тому відбір кандида-
тів на посаду поліцейського офіцера громади проводиться 
саме  за  таких  прискіпливих  вимог,  оскільки  тільки  так 
можна знайти відповідального та кваліфікованого праців-
ника поліції.
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