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Для того щоб створити правове суспільство треба щоб люди поважали і до-
тримувались законів, а для того щоб люди дотримувались законів не потріб-
но державі давати людям приводу для їх порушення. Держава повинна скон-
центрувати свої сили на забезпеченні гідного рівня життя громадян.  
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ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 

На сьогодні проблема психологічної підготовки поліцейських є 
надважливою та актуальною, адже поліцейський - це та людина, яка неза-
лежно від настрою, життєвих обставин чи подій, повинен як мінімум залиша-
тись емоційно відстороненим, а як максимум встановлювати з порушниками  
партнерські відносини задля досягнення професійних цілей. Сьогодні у світі 
накопичений великий, різноманітний і різноаспектний досвід підготовки 
кадрів для поліцейських служб. В країнах Європейського союзу наголос ста-
виться саме на правах людини підчас діяльності правоохоронних органів. Що 
стосується України, за невеликий період часу було впроваджено чимало ре-
форм, які вплинули на психологічну підготовку уполіцейських та усвідом-
лення ними ролі прав людини.  

Організація діяльності щодо забезпечення правопорядку, громадської 
безпеки, боротьби зі злочинністю у всіх її проявах в кожній країні має свою 
специфіку і свої особливості. Права людини орієнтовані на до дотримання 
принципу рівності, гарантування свободи слова та думки. Поліцейські по-
винні засвоїти навички щодо спілкування з різними суспільними групами та 
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не розрізняти їх і відноситись максимально справедливо до кожного грома-
дянина. Відповідно до структури, завдань, правового регулювання діяльності 
правоохоронних органів в різних країнах будуються і національні системи 
підготовки кадрів. [1, с.5].  

Змістом спілкування поліцейського з іншими людьми, є передача від 
людини до людини корисної інформації, на основі якої формується висновок 
та аналіз будь-кого, як особистості. Ця інформація включає цінності, норми і 
форми поведінки, оцінки та ідеали.  Права людини виступають як засіб за-
безпечення свободи й обсягу влади. Встановлені заборони  й обмеження по-
винні бути  доцільними  з погляду  гарантій свободи, а  отдже і справедливи-
ми. Прийняття залежить від ставлення людей один до одного, а в випадку з 
поліцейськими, залежить від ступеня довіри поліцейському. В Україні по-
ступово реалізуються права людини реалізуються в громадянському  сус-
пільстві саме в механізмі правового регулювання. Тому слід зазначити, що  
співробітникам поліції надважливо мати досвід правильного спілкування з 
людьми та мати власну тактику та методи для співпраці з іншими. Слід до-
тримуватися міри у дистанціюванні, тобто дистанція між партнерами повин-
на відповідати ситуації. Відстань треба долати поступово, лише за умови, що 
партнер згоден на контакт та не створює загрози поліцейському або іншим 
людям. Поліцейський має розуміти кожну людину на психологічному рівні, 
адже кожен жест та рух може вказати на особливості характеру чи менталіте-
ту певного народу. [2,с. 33].  

Деякі види підготовки поліцейських, такі як тактична та  вогнева 
підготовка мають на основі психологічну складову, адже для того, щоб 
скласти хоча б один норматив з вогневої підготовки потрібно бути готовим 
та свідомим співробітником поліції, який вміє застосовувати вогнепальну 
зброю та має високий рівень деліктоздатності. Підготовка поліцейських 
передбачає психологічної готовності співробітників до будь-якої ситуації, 
незалежно від ступеня ризику та стійкості виконання службових обов'язків в 
специфічних умовах та чітке розуміння пріоритетності прав  людини підчас 
виконання службових обов'язків. Дримання знань та їх подальшого 
використання поліцейським потрібно вивчати певну літературу та час від 
часу проходити курси з тактики поліцейських в залежності від змін, які 
відбуваються в суспільстві. Можна стверджувати, що інформація є 
найважливішим засобом організації та регуляції суспільної життєдіяльності, 
однією з форм закріплення в поширення знань, дієвим інструментом 
соціального управління [3, с. 186]. Співробітники поліції мають 
застосовувати тактичні знання підчас підтримки контакту з іншими людьми 
та знати певні психологічно-моральніі особливості для досягнення 
поставленої професійної мети, вдосконалення рівня комунікації з 
суспільством та усвідомлення кожним співробітником поліції 
фундаментальної ролі прав людини підчас виконання службових обов'язків.  
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 

Діяльність поліції покликана на забезпечення конституційного порядку 
та охорони законних прав та свобод громадянина. Саме від того, як поліцей-
ські виконують свої повноваження залежить успішна реалізації суспільних 
інтересів та демократичний розвиток країни.  

Захист прав і свобод людини регламентується не тільки нормативно-
правовими актами України, але й Конвенціями. Світові стандарти спрямовані 
на захист прав людини, зокрема під час здійснення поліцією своїх повноважень.  

Компетенція Національної поліції щодо реалізації європейських стан-
дартів прав людини отримує прояв у різних сферах її діяльності, зокрема під 
час охорони публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, здійснення 
досудового розслідування, розшуку осіб тощо [2]. 

Поліцейські, під час здійснення своєї діяльності, найчастіше через 
суб’єктивні фактори можуть допускати помилки, тим самим порушувати 
права людини. Це стосується затримання, через порушення процесуального 


