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Актуальність обраної теми зумовлена тим безсумнівним фактом, що 
мова відображає загальний рівень культури фахівця з будь-якої спеціальнос-
ті, стає своєрідним індикатором його компетентності, а оволодіння принци-
пами і основними засадами ділового спілкування є ознакою професійної зрі-
лості сучасного спеціаліста.

Розвиваючи цю думку, варто почати з того, що фактором підвищення 
ефективності роботи правоохоронних органів є встановлення робочих відно-
син між поліцейськими та громадськістю на основі взаємної довіри, розумін-
ня (оцінки інтересів і цілей один одного, прийняття їх як своїх власних) і вза-
ємодії (процесу обміну). Виходячи з цього, відносини між поліцією та насе-
ленням можуть вплинути на рівень ефективності роботи співробітників полі-
ції у сферах охорони громадського порядку, попередження та запобігання 
злочинності, боротьби зі злочинністю в цілому [1, c. 54].

Поліцейський повинен мати не тільки професійні знання, а й володіти 
хоча б на початковому рівні основами психолінгвістики, соціолінгвістики та 
права. Якість комунікації співробітника поліції з різними групами населення 
визначає ефективність його функціональної діяльності. Саме тому одним із 
визначальних чинників ефективної роботи співробітника правоохоронних 
органів є професійна комунікативна компетентність. При спілкуванні полі-
цейський здійснює такі функції: 
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· отримує необхідну інформацію для розкриття злочину; 
· керує процесом розмови, інколи у важких умовах; 
· передає усну інформацію в письмовому вигляді. 
З практики відомо, що оволодіння навичками спілкування має бути за-

своєне правоохоронцем ще на початку його навчання, адже це є запорукою 
швидшого та оптимального вирішення будь-яких питань, які постануть перед 
ним під час роботи. У цьому аспекті важливим є аналіз концепції комуніка-
тивної компетенції, яка дозволяє встановлювати і підтримувати необхідні 
контакти з іншими людьми і включає в себе здатність розширювати (або 
звужувати) коло спілкування, розуміти партнера по спілкуванню, прогнозу-
вати наслідки різних комунікативних ситуацій, що виникають при виконанні 
безпосередніх функціональних обов’язків [2].

Отже, професійна комунікативна компетентність співробітника право-
охоронних органів – це складне психологічне утворення, яке формується на 
основі комунікативної компетентності людини в конкретній професійній дія-
льності, що може бути представлена в якості окремої системи значущих від-
носин, навичок і комунікативних здібностей.

Для співробітника поліції в ході професійної діяльності важливо не 
тільки протидіяти правопорушникам, а й спілкувалися з широким колом лю-
дей, які постраждали від злочину (жертви, свідки, різні посадові особи тощо). 
Особистість кожного з них формувалася за певних умов, у них різне мислен-
ня, система взаємовідносин, цінностей тощо. У той час, як правоохоронець 
обмежений в часі і можливостях для всебічного вивчення особистості людей, 
що потрапляють у сферу його офіційних інтересів. Саме тому комунікативна 
підготовка майбутнього професіонала є надзвичайно важливою [3, c. 19].

Таким чином, ми вважаємо, що кожен професійно підготовлений спів-
робітник поліції повинен мати розвинуті мовні навички (здатність викорис-
товуючи мовні стандарти, обирати кращий з можливих варіантів, як для ви-
вчення мови, так і для висловлення власних думок та поглядів). Особливо 
важливо контролювати використання формул мовного етикету, а саме – фра-
зеологічні вирази – готові до використання стандартизовані мовні конструк-
ції, які виражають ставлення, подяку або вибачення в різних ситуаціях спіл-
кування. Тому варто сказати, що комунікативна підготовка поліцейського є 
одним з найважливіших компонентів формування справжнього професіона-
ла, який здатен впоратися з будь-якою життєвою та практичною ситуацією.
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