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Психологічні детермінанти формування іміджу поліцейського
Метою дослідження є визначення психологічних детермінант формування позитивного іміджу поліцейських,
окреслення напрямів зростання правосвідомості громадян, їх готовності брати участь у вирішенні
правоохоронних питань. Одним з аспектів соціально-психологічних процесів є вивчення оцінок і ставлення
громадян до органів та підрозділів поліції. Зауважено, що ставлення громадян до правоохоронної системи
безпосередньо пов’язане з явищами юридико-психологічного характеру та постає як сукупність оцінних
ставлень до права і практики його застосування. В оцінних судженнях, що входять до структури
правосвідомості громадян та характеризують її стан, відображаються змістові аспекти іміджу власне
поліцейського. Методологія. На підставі комплексу загальнонаукових методів (системного аналізу,
порівняння, узагальнення тощо) доведено, що імідж поліцейського структурно складається з таких
компонентів: діяльнісного (стиль роботи, рівень спеціальної підготовки, професіоналізм, володіння формами й
методами сучасного поліціювання); особистісного (психофізіологічні особливості працівника, тип особистості,
характер, професійно значущі якості); соціального (моделі поведінки, норми та цінності, стиль спілкування,
взаємодія з різними соціальними групами). Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні
юридико-психологічних компонентів і детермінант, що впливають на формування та розвиток іміджу як
окремо взятого поліцейського, так і поліцейської організації загалом. Правильне визначення соціальнопсихологічних трансформацій та тенденцій в умовах сучасного поліціювання дасть змогу окреслити нагальні
проблеми цієї сфери державної служби специфічного характеру, а також сформулювати перспективи її розвитку.
Висновки. Доведено, що ставлення до поліції та її діяльності в структурі оцінного компонента
правосвідомості громадян, кристалізуючись, набувають форм авторитету, престижу, атракції та поваги, які
є похідними від факту формування та утвердження позитивного іміджу поліцейського. Імідж працівника поліції
визначає не лише авторитет і повагу до нього, а й стає обов’язковим чинником, від якого залежить престиж
цієї професії, тобто є більш поліфункціональним у системі професій «людина – людина». Визначено такі
напрями формування позитивного іміджу поліції: удосконалення системи професійного відбору та професійної
психологічної підготовки фахівців; проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо функцій та
обов’язків як власне поліцейських, так і пересічних громадян, інформування щодо результатів діяльності поліції,
надання правової допомоги населенню; формування корпоративної культури Національної поліції України.
Ключові слова: імідж; поліцейський; детермінанти; компоненти; професійно значущі якості; правосвідомість
громадян.

образ сучасних правоохоронців, вирізняються
актуальністю.
Безперечно, імідж поліції значною мірою
залежить від мистецтва спілкування з різними
категоріями громадян незалежно від соціального
статусу. Комунікативний процес створює атмосферу конструктивності й взаєморозуміння, що
допомагає встановити необхідний контакт для
вирішення будь-яких питань і розв’язання проблем.
Довіра громадян до представників органів правопорядку є запорукою професійного успіху правоохоронців, а також підвищення авторитету
поліцейських організацій серед населення.
Постановка проблеми. Проблему формування позитивного іміджу в контексті фахівців
державного управління розглядали у своїх працях
А. Деркач, Є. Перелигіна, Г. Почепцов та інші вчені.
Натомість M. Логунова, А. Панасюк, Л. Приходченко,

Вступ
Авторитет поліції серед населення є
невід’ємною складовою іміджу, яка істотно впливає
на успіх професійної діяльності правоохоронців
загалом. Основними критеріями оцінки діяльності
підрозділів Національної поліції України вважають
передусім довіру населення до поліції та
громадську думку щодо стану правопорядку в
державі. Водночас практика співробітництва
правоохоронних органів і громадських організацій
засвідчує, що нині процес взаємодії поліції з
населенням позитивно впливає як на діяльність
правоохоронців, так і на формування позитивного
іміджу в суспільстві. Саме тому питання щодо
залучення громадськості й громадян до співпраці з
поліцією та налагодження між ними партнерських
зв’язків, завдяки яким формується позитивний
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B. Шепель вивчали імідж як явище психологічного
характеру. У науковій літературі наявні також праці
з обґрунтуванням іміджу як філософськоï категоріï
або предмета вивчення економіки чи соціологіï.
Варто зауважити, що предметом уваги багатьох
науковців слугує інтегративна природа власне
іміджу.
Проблематику
інформаційного
розвитку
фахівців державноï служби, зокрема суб’єктів
правоохоронної
діяльності,
досліджували:
В. Болотова, С. Булега, H. Давидова, T. Kузнякова,
Ю. Легеза, Ю. Mашкаров, О. Mошак, Т. Мироненко,
T. Пахомова, О. Розгон, K. Старєв, В. Столбовий,
С. Чукут та інші вчені. Чимало з них на основі
власних розвідок пропонували цікаві теоретичні
підходи та корисні практичні пропозиціï, які вже
впроваджено в державному управлінні (у сфері
сучасного поліціювання). Проте імідж поліцейського як представника органу державноï влади в
умовах розвитку інформаційного суспільства
залишається недостатньо дослідженим явищем.
З-поміж невирішених раніше питань загальноï
проблеми стратегічно важливим є необхідність
з’ясування особливостей формування позитивного іміджу представників поліцейських організацій, передусім в умовах розвитку соціальних
процесів, а також теоретичне обґрунтування
організаційно-психологічних аспектів формування
іміджу поліцейського, що надасть можливість
синтезувати нагальні проблеми цієї сфери
державної служби специфічного характеру, сформулювати перспективи розвитку Національної
поліції тощо.

отже, його не можна вважати сталим. Він є
динамічним, його атрибути перетворюються,
видозмінюються відповідно до змін у власне носії
або в груповій свідомості (Bаrkо, Оkhrіmеnkо,
Оstароvісh, Mеdvеdіеv, & Sрrуnсhuk, 2020;
Bоndаrеnkо, еt аl., 2020; Rоzhоn, 2020; Stоlbоvуі,
2018). Так, оцінка визнання значущості чогонебудь з позиції індивіда, групи чи суспільства є
ланкою, що пов’язує пізнання та практику. Це
завжди порівняння, унаслідок якого суб’єкт
обирає те, що відповідає його потребам,
інтересам і цінностям. Профільтровані через
особистий досвід та правову практику суб’єкта
пізнані ним різні сторони і явища правового життя
так само викликають ставлення до себе та до
всього, що його оточує.
Ставлення до правоохоронної діяльності
виявляється в оцінних судженнях, які можуть бути
виявлені емпіричними дослідженнями з більшою
чи меншою мірою відповідності реальним оцінкам
обстежуваних осіб. Слід ураховувати, що
одержані оцінки можуть мати декларативний
характер і контрастне «чорно-біле» забарвлення
(Аlеksаndrоv еt аl., 2007). Тому сфера правових
оцінок, порівняно з правовими знаннями,
потребує використання більш складних підходів.
Варто зазначити, що імідж структурно
зазвичай складається з таких компонентів:
– діяльнісний (стиль роботи, рівень спеціальної
підготовки, професіоналізм, володіння формами й
методами сучасного поліціювання);
– особистісний (психофізіологічні особливості
конкретного працівника, тип особистості, характер,
моральні та комунікативні якості);
– соціальний (моделі поведінки, норми й
цінності, стиль спілкування, зв’язок з різними
соціальними групами тощо).
Отже, варто констатувати існування різних
компонентів формування й розвитку іміджу.
Наведені компоненти дозволяють виокремлювати
відповідні рівні розвитку іміджу (високий, середній,
низький). Так, високий рівень означений максимальною відповідністю соціально-психологічних
явищ уявленням про ідеальне поліціювання та
якісне надання поліцейських послуг членам
суспільства або їхнім групам. Це рівень вірогідного,
стійкого відображення правопорядку та правової
реальності. Натомість середній і низький рівні
розвитку іміджу поліцейської організації засвідчують
дедалі більше розбіжностей зі справжніми
правовими уявленнями, наявність дедалі більшої
кількості несприятливих соціально-психологічних
передумов у поведінці представників правоохоронних органів.
Найважливішим фактором створення іміджу
поліцейських є діяльнісний компонент, який
визначають на підставі специфіки діяльності
поліції та за допомогою позитивних явлень й
установок
про
діяльність
правоохоронних

Мета і завдання дослідження
Мета дослідження полягає у визначенні
психологічних детермінант формування позитивного іміджу поліцейських, окреслення напрямів
зростання правосвідомості громадян, їх готовності
брати участь у вирішенні правоохоронних питань.
Завданнями дослідження є виокремлення теоретико-прикладних підходів щодо встановлення
компонентів, які впливають на становлення та
розвиток іміджу працівників поліції; формування
напрямів удосконалення соціально-психологічних
процесів у системі сучасної поліцейської
діяльності.
Виклад основного матеріалу
Імідж є поняттям інформативним, він
повідомляє про певну сукупність ознак, які
притаманні власне об’єкту. Причому ці ознаки
можуть існувати об’єктивно або ж бути довільно
приписаними об’єкту.
Чимало авторів (В. Барко, В. Бондаренко,
В. Медведєв, О. Розгон, В. Столбовий та ін.)
слушно зазнають, що імідж залежить від багатьох
факторів, значення яких може змінюватися, а
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органів – забезпечення правопорядку, надання
правової і соціальної допомоги тощо. Зокрема,
згідно зі ст. 2 Закону України «Про Національну
поліцію», завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також
інтересів суспільства й держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом,
послуг з допомоги особам, які з особистих,
економічних, соціальних причин або внаслідок
надзвичайних
ситуацій
потребують
такої
допомоги ("Zаkоn Ukrаіnу", 2015).
Слід зазначити, що діяльність працівника
правоохоронного органу завжди відбувається під
впливом не лише правових, а й інших
(економічних, політичних, психологічних тощо)
факторів об’єктивної реальності. Вона не лише є
наслідком реалізації норм чинного законодавства,
а й слугує продуктом реалізації комплексу засобів.
Вказані
засоби
в
сукупності
становлять
відповідний механізм налагодження сприятливих
умов і факторів щодо забезпечення професійної
діяльності, прав та інтересів поліцейських як
ключових фігур у юрисдикційному процесі.
Головним результатом діяльності, на думку
деяких дослідників, має бути впевненість більшості
населення в тому, що персонал правоохоронних
органів, зокрема підрозділів поліції:
– кваліфіковано здійснює правоохоронну діяльність щодо попередження злочинності, розкриття
вчинених злочинів та охорони громадського
порядку;
– чесно виконує свої обов’язки та дотримується
законів;
– допомагає пересічним людям; ставиться до
всіх людей з повагою (Mаrtуnеnkо, & Zаkhаrоv,
2015).
Очевидно з аналогічних міркувань норми ч. 3
ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію»
передбачають те, що рівень довіри населення до
поліції є основним критерієм оцінки ефективності
діяльності її органів і підрозділів ("Zаkоn Ukrаіnу",
2015). Проте, на наше переконання, оцінка
ефективності правоохоронної діяльності не має
обмежуватися показником рівня довіри населення
до поліції, який визначають незалежні соціологічні
служби в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України (ч. 4 ст. 11). Адже до уваги слід
брати комплекс факторів (як об’єктивних, так і
суб’єктивних), що загалом визначає ефективність
діяльності, а отже, імідж працівників поліції в усіх
його виявах.
Спеціальні РR-заходи забезпечують двосторонній зв’язок з населенням щодо актуальних
питань охорони публічного порядку, стану
злочинності, позитивних виявів, недоліків або
прорахунків
у
роботі
поліції,
залучення

громадськості для спільного вирішення нагальних
питань тощо.
У контексті розгляду положення про служіння
поліції суспільству в тісній співпраці з
громадянами варто зазначити, що формуванню
сприятливого позитивного іміджу поліцейського
сприяє перетворення поліції з каральної силової
структури на повсякденну цілодобову сервісну
службу із широким спектром соціальних послуг.
Понад 80 % службового часу поліцейського
становить допомога громадянам у розв’язанні
різних проблем (Оkhrіmеnkо, 2016). Перед
поліцією постає широкий комплекс різноманітних
педагогічних завдань. Так, зокрема, у Канаді
першочерговим завданням, що стоїть перед
поліцією, є організація роботи з національними
меншинами, у країнах Західної і Північної
Європи − взаємодія поліції з емігрантами. Але
спільним педагогічним напрямом діяльності
поліції зарубіжних країн передусім є взаємодія з
населенням. Упродовж останніх трьох десятиліть
у США, а потім в інших країнах, з’явилися особливі
служби, сили, управління, які умовно називають
комунальною поліцією. Однією з її функцій є
виховання законослухняних громадян, що надають
максимальну підтримку поліції (Buhаісhuk, Huz,
Svіаtоkum, & Сhumаk, 2015).
Надання поліцією соціальних послуг населенню передбачає швидку медичну та психологічну
допомогу, пошук людей, які загубилися, допомога
автомобілістам, що потрапили у складну дорожню
ситуацію, і навіть порятунок тварин. Крім того,
традиційне підтримання поліцією публічного
порядку передбачає правове, психологічне та
педагогічне втручання, а також арбітраж у сімейних
і побутових конфліктах, забезпечення транспортної
безпеки, підтримання спокою в громадських місцях
тощо.
Вартий уваги також особистісний компонент
іміджу поліцейського. Його значущість складно
переоцінити в характеристиці будь-якого іміджу –
особистості або соціального інституту.
Індивідуально-психологічні ознаки в структурі
особистості поліцейського є своєрідним пусковим
механізмом, який визначає вибір людиною сфери
діяльності та ступінь її успішності в майбутньому.
Це рівень інтелектуальних здібностей, індивідуальні
особливості мислення й інші психічні пізнавальні
процеси (сприйняття, пам’ять, увага, мислення),
мотивація до діяльності, емоційно-вольова сфера
особистості, моральні якості, спрямованість і
культура поведінки працівника поліції.
Авторитет поліцейського певною мірою підвищується завдяки зростанню фахової спроможності
й удосконаленню професійно значущих якостей
(професійної компетентності, зрілості, бажання
відповідати вимогам, які висуває правоохоронна
діяльність до особистості). На думку фахівців, які
досліджують сутність феномену професіоналізму
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правоохоронця, успіх передбачає відповідний набір
ознак і стан розвитку системи професійно-ділових,
комунікативних й особистісних якостей фахівця, які
забезпечують успішну професійну діяльність і
впливають на формування якісно нового
іміджу правоохоронної системи загалом (Bаrkо,
Оkhrіmеnkо, Mеdvеdіеv, Vаgіnа, & Оkhrіmеnkо, 2020;
Оstароvісh еt аl., 2020; Shvеts еt аl., 2020).
Професійно-діловий блок якостей працівника
поліції складається передусім з тих, які виявляють
спроможність конкретної особи з високим рівнем
кваліфікації виконувати службові обов’язки.
Ідеться, зокрема, про такі якості:
− наявність професійної освіти за фахом;
− досвід практичної діяльності;
− стабільна працездатність;
− знання юриспруденції, спеціальних наказів,
положень, інструкцій, нормативних актів;
− володіння
спеціальними
технічними
засобами тощо.
Отже, поліцейський має на високому рівні не
лише володіти певною сукупністю умінь і навичок
взаємодії та комунікації з іншими людьми, бути
зовнішньо привабливим тощо, а й уміти гнучко та
виважено підходити до вирішення професійних
завдань.
Варто також вказати на роль соціального
компоненту
іміджу
суб’єктів
поліцейської
діяльності, що охоплює набір візуальних способів
впливу на громадську думку. Ним іноді нехтують
підрозділи комунікації, що є значним упущенням в
їх роботі. Фактично це спосіб концентрованого й
матеріалізованого образу всієї силової структури,
який доцільно доповнити аудіо, відео- та
поліграфічними засобами, особливо в локальних
мережах і глобальній мережі Інтернет, що
сприяють розвитку стратегічного іміджу на значну
аудиторію країни.
Крім того, слід зосереджуватися передусім на
взаємодії поліції з громадою та різними її
соціальними групами. Поліція та місцева громада
відчувають спільну відповідальність за безпеку і
правопорядок, що виявляється в такому:
− поліція реагує на місцеві потреби й вимоги,
які визначає громада;
− взаємодія та комунікація між населенням і
поліцією є ефективною та результативною;
− до розв’язання місцевих проблем у взаємодії
з населенням і відповідальними органами влади
застосовують індивідуальний підхід;
− співпраця спрямована на попередження
правопорушень, виконання спільного плану
превентивної діяльності, посилення соціальної
відповідальності;
− розбудова взаємної довіри між населенням
і поліцією, заохочення людей до участі в житті
місцевих громад тощо.
Отже, окреслені компоненти формування та
розвитку
іміджу
поліцейського
визначають

конкретну модель поведінки фахівця та мають
причиново-наслідковий зв’язок з його індивідуально-психологічними показниками. Водночас, як
було зазначено вище, створення належного іміджу
та підвищення престижу поліцейського спонукає до
розгляду процесу формування позитивного сприйняття правоохоронців населенням. Важливу роль у
цьому відіграють суто психологічні механізми –
авторитет, престиж, атракція та повага, які є
похідними від факту формування та утвердження
позитивного іміджу поліцейського. Водночас
самодисципліна поліцейського та ставлення до
власного обов’язку й оточуючих викликає в
населення довіру й бажання взаємодіяти з
органами правопорядку.
У межах нашого теоретичного аналізу
доцільним є також виокремлення факторів, що
потенційно сприяють формуванню іміджу суб’єкта
професійної діяльності. Так, зокрема, на думку
І. Сімеоніді, найважливішими факторами, що
впливають на формування іміджу представника
державноï влади, є:
− ефективність діяльності як цілісноï структури,
так й окремих ïï функціональних одиниць;
− упорядкованість, згуртованість і монолітність
корпоративної організаціï;
− рівень культури, зокрема етичні норми;
− ставлення працівників до своєï установи та
ïï керівників;
− стиль взаємодіï з макро- та мікросередовищем;
− урахування потреб населення, менталітету
громадян та історичних особливостей місцевості
(Sіmеоnіdі, 2010).
Наведені фактори стосуються функціонування
поліцейських організацій і визначають становлення
престижу власне поліцейських.
Варта уваги також позиція С. Kолоска, який
вважає, що структура іміджу органу державного
управління, зокрема поліцейської організації та її
суб’єктів, охоплює такі чинники:
− діловий імідж організаціï – уявлення про
організацію як суб’єкта діловоï активності.
Складовими ділового іміджу організаціï є повнота
і своєчасність наданих послуг пересічному
громадянину;
− імідж працівників – стиль життя, суспільний
статус і деякі особистісні (психологічні)
характеристики;
− внутрішній престиж організаціï – уявлення
працівників про свою організацію. Основними
детермінантами внутрішнього іміджу є культура
організаціï та соціально-психологічний клімат у
підрозділах;
− образ керівника або основних керівників
організаціï – можливості, ціннісні орієнтаціï,
психологічні характеристики й зовнішність
керівників;
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− образ персоналу – узагальнене уявлення про
персонал, що розкриває найбільш характерні для
нього риси. Фахова компетентність передбачає:
мобільність (швидкість і якість обслуговування);
акуратність у виконанні посадових обов’язків;
точність виконання роботи; інформованість
(готовність надати консультацію з приводу
проблемного питання); культуру спілкування:
комунікабельність (приязність у спілкуванні, успіх),
слушність усних виступів; соціально-психологічні
характеристики співробітників тощо;
− візуальний імідж організаціï – уявлення про
організацію, субстратом якого є зорові відчуття,
що фіксують інформацію про інтер’єр службових
кабінетів, приймальню керівника, символіку
організаціï тощо (Kоlоsоk, 2000).
Отже, імідж може бути чинником, що сприяє
успіху під час виконання завдань конкретними
суб’єктами, зокрема поліцейськими, та слугувати
фактором поліпшення якісного складу поліцейської
організації загалом. Об’єктивний характер іміджу
працівників поліції підтверджується життям, а отже,
набуваючи досвіду, фахівці повинні постійно
прагнути до його підвищення. Позитивна динаміка
іміджу поліцейських сприяє збільшенню набору
бажаючих вступити до поліцейських освітніх
установ, поліпшенню якісного складу абітурієнтів (їх
особисті моральні якості, рівень освіченості,
інтелекту та ін.); дозволяє добирати на навчання
кращих претендентів, що згодом забезпечує
успішність освітнього процесу.
З огляду на зазначене, слід зауважити, що
діяльність зі створення позитивного іміджу поліції
та поліцейських передбачає два етапи.
Перший етап – розроблення стратегії:
обґрунтування (розроблення концепцій, програм,
визначення пріоритетних напрямів; дослідження
груп громадськості) та її опрацювання (пошук
головних напрямів; визначення шляхів реалізації).
Другий етап – розроблення тактики та її
реалізація:
дослідження
стану
проблеми
(опитування – місцеве, регіональне); хронологічне
формування; план реалізації концепції, програмних
документів, вибір і застосування ефективних
прийомів, методів, засобів, форм, розроблення
технології; вибір засобів масової інформації та
найефективніших засобів масової комунікації щодо
формування і підтримування позитивного іміджу
суб’єктів поліцейської діяльності.
Основною аналітичною складовою другого
етапу є вивчення громадської думки. У демократичних державах громадськість і громадська думка
виконують істотну роль, безпосередньо впливаючи
на державну політику, законотворчість, діяльність
політичних партій і рухів, виборчий процес.
Демократизація
суспільства
детермінувала
перетворення громадської думки на дієвий фактор
соціально-політичного життя й розширила межі його

функціонування в соціальній системі: вона не
завжди стійко, але реально бере участь у здійсненні
влади (Sеrdіuk, 2015).
Процес формування громадської думки в
діяльності підрозділів поліції підпорядковується
принципам, визначеним у Законі України «Про
Національну поліцію», і передбачає використання
соціологічних методів на умовах допустимості й
сумісності. З огляду на соціальну значущість
завдання охорони правопорядку, ефективність його
виконання слід оцінювати не лише кількісними
показниками (кількість зареєстрованих і відсоток
розкритих злочинів, викритих злочинців і правопорушників), а й за станом громадської думки,
рівнем оцінки криміногенної обстановки та
ефективності роботи органів правопорядку з боку
суспільства. Це безпосередньо впливає на розвиток
іміджу і престижу поліцейської організації та кожного
окремого поліцейського.
Результатом суспільного аналізу дільності
поліцейських має бути оцінка таких параметрів
професійних показників, як: компетентність,
коректність і доброзичливість фахівця; уміння
працівника працювати зі «складними» заявниками
та постраждалими, уникати конфліктів або
максимально вдало їх вирішувати. Крім того, до
системи параметрів об’єктивної оцінки можна
включати й похідні характеристики надання
правоохоронних послуг, а саме: час на фіксацію
виклику, виїзду на місце пригоди, реагування на
виклик, виконання дій і заходів тощо. Зазначені та
інші параметри не варто вважати універсальними, а
тому цілком закономірно вони здатні набувати
вигляду загального показника – позитивний (чи
негативний) стан.
Таким чином, напрямами розвитку позитивного іміджу поліцейського доцільно вважати:
удосконалення системи професійного добору та
професійної психологічної підготовки працівників
незалежно від статі; проведення роз’яснювальної
роботи серед населення щодо функцій та обов’язків
як поліції, так і пересічних громадян, інформування
про результати діяльності поліції, надання правової
допомоги населенню; формування специфічної
корпоративної культури Національної поліції
України.
Реалізація запропонованих заходів сприятиме
поліпшенню іміджу працівника поліції та супутніх
йому явищ, таких як престиж професії, авторитет і
повага до Національної поліції, формуванню
поліцейського нового, сучасного типу. Це забезпечить підвищення загального рівня правосвідомості
громадян, їх готовності брати участь у вирішенні
правоохоронних питань, що, безперечно, спонукатиме працівників поліції до більш ефективного
виконання службових завдань.
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Наукова новизна
Юридико-психологічні компоненти й чинники
безпосередньо впливають на формування та
розвиток іміджу як окремо взятого поліцейського,
так і поліцейської організації загалом. Правильне
визначення соціально-психологічних трансформацій і тенденцій в умовах сучасного поліціювання
дає змогу синтезувати нагальні проблеми цієї
сфери державної служби, а також сформулювати
перспективи її розвитку.

діяльності в структурі оцінного (соціального)
компонента правосвідомості громадян, кристалізуючись, набуває форми авторитету, престижу,
атракції та поваги, які є похідними від факту
формування та утвердження позитивного іміджу
поліцейського. Імідж працівника поліції не лише
визначає авторитет і повагу до нього, а й слугує
визначальним чинником престижу цієї професії,
тобто є поліфункціональним у системі професій
«людина – людина».
Напрямами розвитку позитивного іміджу
поліцейського є: удосконалення системи професійного добору та професійної психологічної підготовки
фахівців; проведення роз’яснювальної роботи
серед населення щодо функцій та обов’язків як
власне поліцейських, так і пересічних громадян,
інформування щодо результатів діяльності поліції,
надання правової допомоги населенню; формування корпоративної культури Національної поліції
України.
Перспективні напрями вирішення окреслених
проблемних питань буде спрямовано на вдосконалення службової діяльності правоохоронців,
формування професійної компетентності, її
функціональної (діяльнісної), особистісної та
соціальної складових.

Висновки
Імідж – це цілеспрямовано сформований
образ, уявлення, що символізує сутність явища
або об’єкта в соціально-політичному просторі.
Якщо говорити про імідж правоохоронця, то це –
не штучно створене кліше. Для поліцейського
імідж – це певна цінність, що є запорукою успіху
та
належного
сприйняття
громадянином
(суспільством) його роботи. Його визначають з
урахуванням діяльнісного, особистісного та
соціального компонентів.
Створення належного іміджу та підвищення
престижу спонукає до врахування всіх аспектів
формування позитивного сприйняття правоохоронців населенням. Ставлення до поліції та її
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Рsусhоlоgісаl Dеtеrmіnаnts оf а Роlісе Оffісеr’s Рublіс Іmаgе Fоrmаtіоn
Thе рurроsе оf thе rеsеаrсh іs tо dеtеrmіnе thе рsусhоlоgісаl dеtеrmіnаnts оf thе fоrmаtіоn оf а роsіtіvе рublіс іmаgе оf
роlісе оffісеrs, tо оutlіnе аrеаs оf grоwth оf lеgаl аwаrеnеss оf сіtіzеns. Thе studу оf сіtіzеns’ еvаluаtіоns аnd аttіtudеs tо роlісе
bоdіеs аnd dераrtmеnts іs оnе оf thе аsресts оf thе sрrеаd оf sосіо-рsусhоlоgісаl рrосеssеs. Іt іs аsсеrtаіnеd thаt thе аttіtudеs
оf сіtіzеns tо thе lаw еnfоrсеmеnt sуstеm аrе dіrесtlу rеlаtеd tо thе рhеnоmеnа оf lеgаl аnd рsусhоlоgісаl nаturе аnd аrе dеfіnеd
аs а sеt оf еvаluаtіvе аttіtudеs tо thе lаw аnd рrасtісе оf іts аррlісаtіоn. Еvаluаtіvе judgmеnts thаt аrе а раrt оf thе struсturе оf
lеgаl аwаrеnеss оf сіtіzеns аnd сhаrасtеrіzе іts stаtе rеflесt thе substаntіvе аsресts оf thе рublіс іmаgе оf а роlісе оffісеr.
Mеthоdоlоgу. Іt іs аlsо nоtеd thаt thе рublіс іmаgе оf а роlісе оffісеr struсturаllу соnsіsts оf thе fоllоwіng соmроnеnts: асtіvіtу
(stуlіstіс wоrk bеhаvіоur, lеvеl оf sресіаl trаіnіng, рrоfеssіоnаlіsm, mаstеrу оf fоrms аnd mеthоds оf mоdеrn роlісіng); реrsоnаl
(еmрlоуее’s рsусhорhуsіоlоgісаl ресulіаrіtіеs, реrsоnаlіtу tуре, hаbіtus, рrоfеssіоnаllу sіgnіfісаnt quаlіtіеs); sосіаl (раttеrns оf
bеhаvіоur, nоrms аnd vаluеs, соmmunісаtіоn stуlе, іntеrасtіоn wіth dіffеrеnt sосіаl grоuрs). Thе sсіеntіfіс nоvеltу оf thе
оbtаіnеd rеsults lіеs іn thе gеnеrаlіzаtіоn оf lеgаl аnd рsусhоlоgісаl соmроnеnts аnd dеtеrmіnаnts thаt аffесt thе fоrmаtіоn аnd
dеvеlорmеnt оf thе рublіс іmаgе оf bоth thе іndіvіduаl роlісе оffісеr аnd thе роlісе оrgаnіzаtіоn аs а whоlе. Thе соrrесt соnсерt
оf sосіо-рsусhоlоgісаl trаnsfоrmаtіоns аnd tеndеnсіеs іn thе соndіtіоns оf mоdеrn роlісіng wіll рrоvіdе аn орроrtunіtу tо
sуnthеsіzе thе urgеnt рrоblеms оf thіs sрhеrе оf сіvіl sеrvісе оf а sресіfіс nаturе, аs wеll аs tо fоrmulаtе thе рrоsресts fоr іts
dеvеlорmеnt. Соnсlusіоns. Аttіtudеs tоwаrds thе роlісе аnd іts асtіvіtіеs wіthіn thе struсturе оf thе еvаluаtіvе соmроnеnt оf
lеgаl аwаrеnеss оf сіtіzеns, сrуstаllіzіng, асquіrе fоrms оf аuthоrіtу, рrеstіgе, аttrасtіоn аnd rеsресt, whісh аrе dеrіvеd frоm thе
fасt оf fоrmіng аnd еstаblіshіng thе роsіtіvе рublіс іmаgе оf а роlісе оffісеr. Thе рublіс іmаgе оf а роlісе оffісеr nоt оnlу dеtеrmіnеs
thе аuthоrіtу аnd rеsресt fоr hіm/hеr, but аlsо bесоmеs а mаndаtоrу fасtоr оn whісh thе рrеstіgе оf thе рrоfеssіоn dереnds і. е.
іs mоrе multіfunсtіоnаl wіthіn thе sуstеm оf «humаn bеіng − humаn bеіng» рrоfеssіоns. Thе fоllоwіng аrеаs оf fоrmаtіоn оf thе
роsіtіvе рublіс іmаgе оf thе роlісе shоuld bе соnsіdеrеd: іmрrоvіng thе sуstеm оf рrоfеssіоnаl sеlесtіоn аnd рrоfеssіоnаl
рsусhоlоgісаl trаіnіng оf sресіаlіsts; саrrуіng оut ехрlаnаtоrу wоrk аmоng thе рорulаtіоn оn thе funсtіоns аnd rеsроnsіbіlіtіеs оf
bоth роlісе оffісеrs аnd оrdіnаrу сіtіzеns, іnfоrmіng аbоut thе rеsults оf роlісе асtіvіtіеs, рrоvіdіng lеgаl аssіstаnсе tо thе
рорulаtіоn; fоrmаtіоn оf а соrроrаtе сulturе оf thе Nаtіоnаl Роlісе оf Ukrаіnе.
Kеуwоrds: рublіс іmаgе; роlісе оffісеr; dеtеrmіnаnts; соmроnеnts; рrоfеssіоnаllу sіgnіfісаnt quаlіtіеs; lеgаl
аwаrеnеss оf сіtіzеns.
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