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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Поліцейська
деонтологія» складена відповідно до освітньої програми першого рівня вищої
освіти – 262 «Правоохоронна діяльність (поліцейські)».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є реально функціонуюча
система норм належної професійної поведінки працівників поліції, що є
соціальним регулятором та нормативно-орієнтуючим інститутом.
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальний курс «Поліцейська
деонтологія»
передбачає
міждисциплінарний
зв'язок
з
курсами
«Толерантність та недискримінація в роботі поліцейських», «Взаємодія з
населенням на засадах партнерства», «Стресостійкість», що вивчались на І
етапі професійної підготовки під час проведення табірного збору, а також з
курсами соціології, теорії та історії держави і права, української мови
професійного спрямування, конституційного права, поліцейської діяльності,
які вивчаються на ІІ етапі професійної підготовки.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема №1. Поліцейська деонтологія: ґенеза, предмет, специфіка,
значення.
Тема №2. Деонтологічні імперативи поліцейської діяльності.
Тема №3. Деонтологічні складові іміджу працівника поліції.
Тема №4. Службовий етикет.
Тема №5. Морально-професійна деформація працівника поліції, її
причини та шляхи подолання.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета курсу: Сформувати стійку систему знань щодо моральнопрофесійних якостей працівника поліції, зробити їх елементом особистої
культури, базою для подальшого формування правової свідомості
правоохоронця.
1.2. Основні завданнями вивчення дисципліни «Поліцейська
деонтологія»:
а) розкрити деонтологічні вимоги, що висуваються до професійної
діяльності працівників поліції;
б) з'ясувати деонтологічні складові іміджу працівника поліції,
допомогти здобувачам вищої освіти в формуванні власного позитивного
іміджу;
в) навчити розрізняти стилі спілкування і протистояти негативним
впливам;
г) сприяти засвоєнню етикетних формул;
д) сформувати потребу постійного морального самовдосконалення.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:

знати:
•
основні категорії поліцейської деонтології;
•
міжнародні та європейські законодавчі акти, що закріплюють
деонтологічні засад діяльності поліції;
•
національні деонтологічні стандарти поліцейської діяльності;
•
складові позитивного іміджу правоохоронця;
•
критерії професійної придатності поліцейського;
•
стилі професійного спілкування, а також невербальні засоби
комунікації;
•
формули службового етикету;
•
вимоги до зовнішнього виду поліцейського;
•
правила носіння однострою поліцейських;
•
фактори виникнення професійної деформації;
•
основні напрями профілактики та подолання професійної
деформації;
вміти:
•
поєднувати гуманне ставлення до людини з безумовним
додержанням законності;
•
професійно спілкуватись;
•
дотримуватись правил етикету.
Засвоєння здобувачами вищої освіти основних положень курсу сприяє
підвищенню їх морального та професійного рівнів, допомагає в створенні
позитивного
іміджу
працівника
поліції,
сприяє
налагодженню
конструктивної комунікації в суспільстві.
1.4. Форма підсумкового контролю: залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності
Інтегральна
або у процесі навчання, що передбачають застосування
компетентність
певних теорій та методів правоохоронної діяльності і
характеризується комплексністю і невизначеністю умов
Здатність
застосовувати
знання
у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-2
розуміння професійної діяльності.
Загальні
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК-5
компетентності (ЗК)
знаннями.
Усвідомлення рівних можливостей та
ЗК-6
гендерних проблем.
ЗК-10
Здатність реалізувати свої права та

ЗК-11

СК-1

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності (СК)

СК-3

СК-4

СК-5

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати
моральні, наукові цінності та досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області,
її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види рухової
активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
Усвідомлювати функції держави, форми
реалізації цих функцій, правові основи
правоохоронної
діяльності;
дотримання
основних принципів реалізації правоохоронної
функції держави.
Здатність
професійно
оперувати
категоріально понятійним апаратом права та
правоохоронної діяльності.
Здатність до критичного та системного
аналізу правових явищ та застосування
набутих знань та навичок у професійній
діяльності.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
правову інформацію з різних джерел.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Поліцейська деонтологія: ґенеза, предмет, специфіка,
значення.
Поняття деонтології. Категорійний ряд: етика – мораль – деонтологія –
поліцейська деонтологія.
Історичні передумови зародження та розвитку системи деонтологічних
знань. Деонтологічні концепції І. Канта та І. Бентама. Становлення та ґенеза
поліцейської деонтології як навчальної дисципліни, її міждисциплінарний
характер.
Предмет поліцейської деонтології та її принципи.
Основні категорії деонтології: належна поведінка, моральна вимога,
моральний обов’язок, моральна відповідальність.
Функції поліцейської деонтології. Значення курсу для професійної
підготовки працівників поліції.
Тема №2. Деонтологічні імперативи поліцейської діяльності.

Поняття поліцейської діяльності. Завдання поліції як сервісної
служби в демократичній державі.
Закріплення деонтологічних засад діяльності поліції у сфері
правопорядку в міжнародних та європейських документах.
Стандарти ООН. «Загальна декларація прав людини» (1948 р.),
«Міжнародний пакт про громадянські та політичні права» (1966 р.), «Кодекс
поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку» (1979 р.), «Конвенція
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність
видів поводження і покарання» (1984 р.).
Стандарти Ради Європи. Декларація про поліцію (1979 р.), «Конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод» (1950 р.),Європейський
кодекс поліцейської етики (2001 р.).
Національні деонтологічні стандарти. Закон України «Про Національну
поліцію» ( ст. 6-12, 18 та ін.), Правила етичної поведінки поліцейських (Наказ
Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2016 № 1179);
Дисциплінарний статут Національної поліції України (2018 р.).
Нормативно-правові акти із забезпечення гендерної рівності в роботі
поліцейських. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» (2005 р.).
Присяга поліцейського як складовий елемент його правового статусу.
Деонтологічні стандарти як морально-правова основа підвищення
ефективності реалізації присяги.
Тема №3. Деонтологічні складові іміджу працівника поліції.
Поняття «імідж». Професійний обов’язок, дисципліна і законність –
основа позитивного іміджу правоохоронця.
Основні складові позитивного іміджу працівника поліції.
Особистість поліцейського в умовах трансформаційних процесів
правоохоронної галузі. Основні морально-вольові якості поліцейського.
Професійно-ділові якості працівника поліції. Професійна придатність
працівника поліції. Професійна компетентність.
Здоровій спосіб життя. Здоров'я поліцейського як умова його
можливостей.
Професійне спілкування поліцейських: особливості, види, стилі.
Невербальні засоби комунікації.
Загальні деонтологічні вимоги до професійного спілкування
поліцейських. Законодавча регламентація
професійної комунікації
поліцейських.
Особливості ефективної комунікації з різними категоріями осіб.
Тема №4. Службовий етикет.
Етикет. Мораль і етикет. Становлення етикетних формул. Нормативноправові та моральні основи службового етикету працівника поліції.
Специфіка та норми службового етикету працівника поліції. Принцип
гендерної рівності у службовому етикеті. Субординація.
Етикет ділового спілкування. Етикет телефонної розмови.
Етикет ділового листування.

Мережевий етикет. Етикетні формули позиціонування в соціальних
мережах.
Етикет дозвілля.
Зовнішній вигляд поліцейського. Однострій. Правила носіння
однострою поліцейських (наказ МВС України від 19.08.2017 № 718).
Значення службового етикету в професійній діяльності поліцейського.
Тема №5. Морально-професійна деформація поліцейського, її
причини та шляхи подолання.
Професійна деформація працівників поліції: сутність та механізм
виникнення.
Фактори виникнення професійної деформації (зумовлені специфікою
діяльності органів правопорядку, особистісні, соціально-психологічні).
Деформація моральної свідомості та її форми. Професійне вигорання.
Деформацій професійної правосвідомості та її форми.
Наслідки морально-професійної деформації поліцейського та основні
напрями її профілактики та подолання.
Відповідальність поліцейського в його професійній діяльності.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Основна:
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. №
254к/96–ВР:
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80
2. Борьба с расизмом в полиции: резолюция 1968 (2014)
Парламентской Ассамблеи Совета Европы: неофиц. перевод // Совет Европы,
Парламентская
Ассамблея.
URL:
https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%
5B2014%5D/Jan2014/Res1968_rus.asp
3. Декларація про поліцію: резолюція Парламентської Асамблеї Ради
Європи від 8 травня 1979 року № 690 // БД «Законодавство України»/ВР
України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803
4. Дисциплінарний статут Національної поліції України: затв. Законом
України від 15 березня 2018 року // Відомості Верховної Ради України. 2018.
№ 29. Ст. 233. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-15
5. Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних
свобод: прийнято в Римі 4 листоп. 1950 р. // Права людини і професійні
стандарти для юристів в документах міжнародних організацій / Українськоамериканське бюро захисту прав людини. Амстердам-Київ, 1996.
6. Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена
резолюцією 217А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 груд. 1948 р. //
Права людини. Основні міжнародно-правові документи: зб. докум. К., 1989.
7. Керівництво ОБСЄ із демократичних основ поліцейської
діяльності», під редакцією Старшого поліцейського радника Генерального

секретаря ОБСЄ. Вена, 2008. 82 с.
8. Кодекс поведінки службовців органів правопорядку ООН від 1979
року: затв. резолюцією Ген. Асамблеї ООН від 17.12.1979 № 12/169 // Статус
поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство/за заг. ред. О. А.
Банчука. Київ: Вид. Москаленко О. М., 2013. 588 с.
9. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: прийнятий
і відкритий для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 2200 А
(XXI) Генеральної Асамблеї ООН від 16 груд. 1966., ратифікований
Україною 19 жовт. 1973 р. // Права людини. Основні міжнародно-правові
документи : зб. докум. К., 1989.
10. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права:
прийнято 16 груд. 1966 р. // Права людини. Основні міжнародно-правові
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання до заліку з дисципліни «Поліцейська деонтологія»
1.
Історичні передумови зародження та розвитку системи
деонтологічних знань.
2.
Деонтологічні концепції І. Канта та І. Бентама.
3.
Предмет поліцейської деонтології.
4.
Принципи поліцейської деонтології.
5.
Функції поліцейської деонтології.
6.
Закріплення деонтологічних засад діяльності поліції у сфері
правопорядку в міжнародних та європейських документах.
7.
Національні деонтологічні стандарти.
8.
Деонтологічні імперативи, закріплені Дисциплінарним статутом
Національної поліції України.
9.
Правила етичної поведінки поліцейських (Наказ Міністерства
внутрішніх справ України 09.11.2016 № 1179).
10.
Присяга поліцейського як складовий елемент його правового
статусу.
11.
Поняття та основні складові позитивного іміджу працівника поліції.
12.
Особистість поліцейського в умовах трансформаційних процесів
правоохоронної галузі.
13.
Основні морально-вольові якості поліцейського.
14.
Толерантність та недискримінація в професійній діяльності
поліцейського.
15.
Професійно-ділові якості працівника поліції.
16.
Професійна придатність працівника поліції.
17.
Професійна компетентність та її складові.
18.
Здоровій спосіб життя. Здоров'я поліцейського як умова його
можливостей.
19.
Види та стилі професійного спілкування поліцейських.
20.
Вербальні та невербальні засоби комунікації.
21.
Загальні деонтологічні вимоги до професійного спілкування
поліцейських.
22.
Законодавча регламентація професійної комунікації поліцейських.
23.
Особливості ефективної комунікації з різними категоріями осіб.
24.
Нормативно-правові та моральні основи службового етикету
працівника поліції.
25.
Специфіка та норми службового етикету працівника поліції.
26.
Етикет ділового спілкування.
27.
Етикет телефонної розмови.

28.
Етикет ділового листування.
29.
Мережевий етикет. Етикетні формули позиціонування в соціальних
мережах.
30.
Етикет дозвілля.
31.
Зовнішній вигляд поліцейського.
32.
Правила носіння однострою поліцейських (наказ МВС України від
19.08.2017 № 718).
33.
Професійна деформація працівників поліції: сутність та механізм
виникнення.
34.
Фактори
виникнення
професійної
деформації
(зумовлені
специфікою діяльності органів правопорядку, особистісні, соціальнопсихологічні).
35.
Деформація моральної свідомості та її форми. Професійне
вигорання.
36.
Деформацій професійної правосвідомості та її форми.
37.
Наслідки морально-професійної деформації поліцейського.
38.
Профілактика морально-професійної деформації працівників
поліції.

