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The article proposes the analysis of theoretical and methodological grounds of educa�
tion, management and work with personnel. The author defines such terms
as “staff policy”, “policy of organization”. The study determines the aims
and tasks of staff policy in general and organs of internal affairs in particular.
On the basis of theoretical analysis the article proposes the examination of
the ways of improvement of the forms and methods of educational work in
the organs of internal affairs and bringing it into the line with the tasks of staff
policy.

Завдання створення в Україні де�
мократичної правової держави вима�
гають проведення в органах внутрішніх
справ сучасної кадрової політики та її
впровадження в реальне життя. Зав�
дання не з легких тому, що все відбу�
вається в досить не простих умовах �
бурхливі соціально�політичні проце�
си, перехід до ринкової економіки,
інтеграція у світову економічну систе�
му, складна криміногенна обстановка
� все це вносить свої корективи в робо�
ту органів внутрішніх справ, збільшує
навантаження на особовий склад, як у
фізичному так і моральному плані. І
як наслідок цього, не зважаючи на
відповідну виховну та профілактичну
роботу, незменшується кількість пору�
шень дисципліни та законності осо�
бовим складом органів внутрішніх

справ України. Крім того, непокоїть
той факт, що суттєво не зменшується
кількість засуджених співробітників
міліції за скоєння злочинів.

У зв’язку із цим, у нашій роботі
ми розглянемо проблеми та  можливі
шляхи вдосконалення виховної робо�
ти з особовим складом органів
внутрішніх справ, приведення її до су�
часних стандартів та вимог кадрової
політики. Це дасть змогу за допомо�
гою традиційних та інноваційних
форм і методів  виховання  формувати
і вдосконалювати у особового складу
міліції загальну та професійну, право�
ву культуру, такі якості, як самоконт�
роль та самовдосконалення, здатність
приймати відповідальне рішення, по�
вага до закону, прав та свобод грома�
дян і т. ін.
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Наукова розробка питання вихо�
вання як соціального феномену спи�
рається на роботи соціологічного, пси�
холого�педагогічного, а також філо�
софського напряму. Питання вихован�
ня турбували людей з давних давен.
Так, ще Платон, Арістотель, Сенека,
Плутарх розглядали проблему вихо�
вання у своїх наукових працях.

Класики соціологічної науки зро�
били свій важливий внесок у розробку
проблеми виховання. О. Конт вбачав
завдання виховання у приборканні его�
істичних інстинктів, у пошуку їх цілес�
прямованого поєднання із загальними
нормами та інтересами [1, с. 2]. Е. Дюр�
кгейм вважав, що виховання спрямова�
не на формування готовності особис�
тості бути членом суспільства. [1].

Значний внесок у дослідження
проблем виховання зробив Я.А. Ко�
менський. Він з позиції гуманізму
трактує педагогічні категорії – вихо�
вання, навчання й освіту – як проце�
си, що відбуваються відповідно до за�
конів природи й заумовлені природою
дитини. Запропоновані ним принци�
пи, методи, форми навчання стали
підґрунтям педагогічних теорій, чима�
ло його ідей актуальні й нині [2, с.13].

Одне з центральних місць в сис�
темі наукового дослідження вихован�
ня посідає проблема формування но�
вого типу особистості. Ці питання в
своих працях розглядали К. Маркс,
Ф. Енгельс, П. Наторп, Дж. Дьюї.

З іменами В. Соловйова, М. Бер�
дяєва, С. Булгакова, Б. Вишеславцева,
С. Гессена, І. Ільїна, В. Зеньковського,
Ф. Степуна пов’язане утвердження
нової парадигми виховання, прийня�
тої у першій чверті ХХ ст. вітчизняною
та світовою науковою думкою. Звер�
нувши увагу на етичний компонент у
вихованні, вони проголосили зміну

домінант – від «виховуючого навчан�
ня» до «навчаючого виховання».

У 80�х роках ХХ сторіччя дослід�
ники проблем виховання акцентують
увагу на методах виховання, розробці
функцій інститутів виховання
(Д. Міллер, Г. Суонсон, К. Галл)  [1].

В Україні педагогічна думка на всіх
етапах розвивалася на рівні світової.
Ще в Київській Русі сформувалася си�
стема виховання на засадах любові до
батьківщини, гуманного ставлення до
людини, дисципліни, поваги до стар�
ших, сумлінності у праці, мужності,
хоробрості й водночас терпимості та
релігійності [2].

Російський вчений А.Г. Харчев у
своїх роботах розглядав питання за�
лежності виховання від усієї сукуп�
ності факторів соціального життя,
зв’язку його результативності із впли�
вом макро � та мікросередовища [1].
Російські та українські вчені  та дослі�
дники (О. Якуба, Т. Кухтевич,
В. Лісовський та ін.) розглядали аспек�
ти виховання студентської молоді.

Серед сучасних досліджень про�
блем виховання в Україні можна виді�
лити такі напрями – соціологічні про�
блеми освіти та виховання у вищій
школі (О. Якуба, В. Астахова, В. Анд�
рущенко), проблеми студенства як
соціальної групи (М. Головатий,
Л. Сокурянська), дослідження ролі ви�
ховання у процесах соціалізації
(М. Лукашевич), розвитку особистості
в умовах безперервної освіти (І. Зязюн)
та ін. [1].

Теорія управління та роботи з осо�
бовим складом пов’язана з іменами
М. Вебера, Е. Файоля, Ф. Тейлора та
ін. Ці наукові знання вони активно по�
чали розробляти наприкінці ХІХ – по�
чатку ХХ ст. При розробці системи
роботи з персоналом вони дотримува�
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лись раціонального підходу. Згідно з
теорією раціоналізму працівник оби�
рає альтернативу, яку вважає кращою
для себе, а краща альтернатива для ньо�
го, власне, та, яку він обрав.

Значний внесок у розвиток систе�
ми управліня внесли Френк та Лілія
Гілберт, Г. Гант, К. Барт та ін. Вони за
допомогою спостережень, логіки, ана�
лізу змогли добитись збільшення ефек�
тивності праці.

Починаючи з хоторнського експе�
рименту (1924–1932 рр.), який прово�
дився під керівництвом Е. Мейо, ува�
га дослідників зосереджується на вив�
чені ролі соціально�психологічних
факторів у трудовій поведінці, нефор�
мальних стосунків, громадської думки
у виборі типу службової діяльності.
З’являються окремі школи, які дослі�
джують вплив стилю управління на
поведінку працівників (Р. Лайкерт,
Р. Блейк, Дж. Маутон, Д. Макгрегор),
культури спілкування у відносинах «ке�
рівник–підлеглий» (Д. Карнегі, В.
Хойер, Д. Бойлью, Л. Якокка та ін.).
Вплив соціально�психологічних фак�
торів на поведінку працівника дослід�
жувався соціологами і психологами
Росії, України, Грузії, інших країн
СНД. Це, насамперед, роботи
М.І. Бобнєва, А.А. Бодалєва, Ф.М. Бо�
родкіна, Є.І. Головахи, О.Л. Журавль�
ова, Л.Г. Ковальова, О.М. Леонтьєва,
В.Г. Подмаркова, О.І. Пригожина,
А.О. Ручки  та ін. Наприкінці 80�х –
початку 90�х рр. з’являються роботи,
присвячені вивченню ролі соціально�
психологічних факторів у поведінці
працівника ОВС (Л.М. Колодкіна,
О.М. Роші, Н.М. Фатєєва). Більша ча�
стина цих робіт присвячена методам
вивчення соціально�психологічних
аспектів взаємовідносин у підрозділах
та службах органів внутрішніх справ [3,
с. 17–18].

З аналізу публікацій можна ствер�
джувати, що на сьогоднішній день на�
працьовано значну теоретико�методо�
логічну базу із вивчення проблем ви�
ховання та виховної роботи, теорії уп�
равління та роботи з персоналом. Але
до теперішнього часу існує значний
розрив між теоретичними розробками
та їх практичною реалізацією. У зв’яз�
ку із цим слід зазначити, що виховна
робота з персоналом є найменш роз�
робленою складовою кадрової політи�
ки в органах внутрішніх справ.

Мета статті: розглянути питання
відповідності виховної роботи, що
проводиться в органах внутрішніх
справ України, основним вимогам су�
часної кадрової політики.

“Политика организации – систе�
ма правил, в соответствии с которыми
ведет себя система в целом и по кото�
рым действуют люди, входящие в эту
систему” [4, с. 126]. Крім фінансової,
зовнішньоекономічної політики та
політики по відношенню до конку�
рентів і т. ін. будь�яка організація роз�
робляє та здійснює кадрову політику.

Як більшість соціальних інсти�
тутів, органи внутрішніх справ мають
та втілюють в життя кадрову політику.
Що ж таке кадрова політика? “Термин
“кадровая политика” имеет широкое
и узкое толкование:

•  система правил и норм (кото�
рые должны быть осознаны и
определенным образом сфор�
мулированы), приводящих
человеческий ресурс в соответ�
ствие со стратегией фирмы;

• набор конкретных правил, по�
желаний и ограничений (зача�
стую неосознанных) во взаи�
моотношениях людей и орга�
низации” [4].

ВИХОВНА РОБОТА В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ,
ЯК СКЛАДОВА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
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Крім того, наведемо ще одне виз�
наченя терміну “кадрова політика”:
“це цілеспрямована діяльність дер�
жавних органів, організацій і посадо�
вих осіб щодо підбору, навчання, роз�
поділу, переміщення та звільненя
кадрів” [ 3, с. 134].

Кадрова політика є складовою
стратегічною частиною орієнтованої
політики організації. Мета кадрової
політики – забезпечення оптимально�
го балансу процесів оновлення та збе�
реження чисельного та якісного скла�
ду кадрів, його розвитку у відповідності
з потребами організації, вимогами
діючого законодавства, станом ринку
праці.

Необхідно мати на увазі й те, що
робота з персоналом не починається з
вакансії та не закінчюється призначен�
ням на посаду. Процес роботи з персо�
налом повинний бути побудований та�
ким чином, щоб максимально корот�
ким шляхом домогтися бажаного ре�
зультату у відношенні будь�якого пи�
тання або проблеми у кадровій сфері.

Отже, з викладеного вище ми мо�
жемо зробити висновок, що всі заходи
по роботі з персоналом в органах
внутрішніх справ – відбір на службу,
складання штатного розкладу, атеста�
ція, навчання, підвищення кваліфі�
кації, призначення на посаду,
звільнення  заздалегідь плануються та
узгоджуються загальним розумінням
цілей та завдань організації.

Основні напрями кадрової політи�
ки в органах внутрішніх справ України
на сучасному етапі, на нашу думку, по�
винні бути спрямовані на вирішення
таких взаємопов’язаних між собою зав�
дань, як:

• залучення на службу до ОВС
громадян та їх якісний відбір;

• створення стабільного висо�
копрофесійного ядра кадрів;

• професіоналізм та компе�
тентність, яка надає мож�
ливість службового зростання
лише на основі поєднання ви�
соких професійних, ділових,
моральних та особистих якос�
тей працівника;

• відкритість («прозорість»)
кадрової роботи;

• рівноправність громадян при
вступі на службу в ОВС (за�
конне та відкрите визначення
специфічних вимог до канди�
датів);

• встановлення та вдосконален�
ня тісної взаємодії органів
внутрішніх справ та населен�
ня для досягнення таких важ�
ливих цілей, як повернення
довіри населення до право�
охоронних органів та зиіцнен�
ня  правопорядку в державі;

• приведення виховної роботи в
органах внутрішніх справ у
відповідність до вимог
cьогодення;

• вичення та впровадження в
роботу органів внутрішніх
справ досвіду роботи (в тому
числі з персоналом) поліції
зарубіжних країн.

Не применшуючи важливість
інших  завдань, в цій статті ми зверне�
мось до проблем виховної роботи, що
проводиться в ОВС, та тих шляхів, які
допоможуть привести її у відповідність
до вимог сьогодення і тих завдань, що
ставляться перед нею кадровою пол�
ітикою.

Виховна робота а органах
внутрішніх справ проводиться на
підставі законодавства України, ста�
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тутів ОВС, наказів і розпоряджень
МВС України, керівників служб, уста�
нов, закладів освіти. Процес вихован�
ня передбачає формування у праців�
ників міліції світоглядної, політико�
правової, морально�етичної культури,
патріотизму, гуманізму, дисциплінова�
ності, ініціативи, фізичного вдоскона�
лення. В останні роки увага у виховній
роботі з особовим складом міліції ак�
центувалася на питанні зміцнення
дисципліни і законності в підрозділах
органів внутрішніх справ. Адже дотри�
мання законності, високий рівень дис�
циплінованості особового складу
міліції суттєво впливає на результати
роботи і є основою авторитету органів
внутрішніх справ і головним чинни�
ком довіри народу до людини в
міліцейських погонах. Крім того, пи�
тання підвищення дисципліни та за�
конності стали одним з визначальних
факторів кадрової політики ОВС.

Практика засвідчує, що досугти
успіху  в цій  справі, особливо в умовах
нестабільності і трансформації сусп�
ільних відносин, доволі складно. “Зап�
лановані і здійснені заходи сприяли
очищенню колективів органів, струк�
тур та підрозділів внутрішніх справ від
професійно непідготовлених праців�
ників, осіб з низькими моральними
якостями, схильних до порушень за�

конності і дисципліни. Проте кількість
злочинів та інших правопорушень,
вчинених особами рядового і началь�
ницького складу ОВС, ще залишаєть�
ся досить великою” [5, с. 131].

Як приклад, наведемо деякі данні
щодо порушень дисципліни та закон�
ності особовим складом міліції:

• у таблиці № 1 наведені дані про
кількість виявлених порушень
серед особового складу органів
внутрішніх справ у 1997–
2003 рр. [6].

• у таблиці № 2 наведені дані
про кількість засуджених пра�
цівників органів внутрішніх
справ за скоєння злочинів у
1997–2002 рр. [6].

Беручи до уваги наведені факти,
ми можемо стверджувати, що реалії
сьогодення, всі ті зміни які відбувають�
ся в нашій державі вимагають від
органів внутрішніх справ кардиналь�
них змін у питанні підготовки висо�
копрофесійного кадрового складу.
Адже побудова демократичного грома�
дянського суспільства, правової, со�
ціальної держави європейського рівня
вимагає змін у сфері кадрового забез�
печення органів внутрішніх справ, ви�
ховання та підготовки особового скла�
ду, їх соціального захисту. Не викликає
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сумнівів і те, що існує необхідність
якісної перебудови органів внутрішніх
справ, формування нового корпусу ви�
сокопрофесійних працівників, відда�
них справі чесного служіння закону та,
яким буде притаманна чуйність і по�
вага до людей, висока загальна та про�
фесійна культура. Отже, питання
відповідності виховної роботи з осо�
бовим складом вимогам є надзвичай�
но актуальним.

Спробуємо визначитися з тим, що
необхідно зробити, щоб виховна робота
з персоналом в органах внутрішніх справ
відповідала сучасній кадровій політиці.

На нашу думку, основними при�
чинами незадовільної роботи з персо�
налом в органах внутрішніх справ на
сьогоднішній момент є:

• відсутність чіткої стратегії
зміцнення та поповнення
кадрів в органах внутрішніх
справ;

• применшення багатьма керів�
никами різних рівнів ролі ро�
боти з персоналом та її вихов�
ного аспекту;

• недооцінка комплексного
підходу в кадровій,  виховній,
соціальній роботі з персона�
лом.

Як відомо, головною цінністю
будь�якої організації є персонал. І
прорахунки в роботі з персоналом (кад�
ровій, виховній та соціальній) вплива�
ють на єфективність роботи всієї
організації вцілому, моральний та пси�
хологічний стан персоналу. Не є винят�
ком і органи внутрішніх справ. Ні в
кого не викликає сумнівів, що тільки
особовий склад можє реалізувати і
втілити в життя всі ті завдання, що
ставляться перед органами внутрішніх
справ керівництвом держави,
міністерства внутрішніх справ. Але для

цього співробітникам міліції потрібно
здобути необхідні на сучасному етапі
знання, навички, досвід, мати відпов�
ідний рівень культури. На жаль, існу�
юча зараз в органах внутрішніх справ
система виховної роботи не справляє
належного впливу на формування та
розвиток загальної та професійної
культури особового складу, зміцнення
дисципліни та законності. Майже всі
підрозділи виховної роботи виконують
ще й соціальну функцію, а це не може
негативно не впливати на кінцевий ре�
зультат як виховної так і соціальної
роботи з персоналом. І виходом з цьо�
го становища, на нашу думку, реорган�
ізація підрозділів виховної роботи та
соціального захисту у підрозділи ви�
ховної роботи та підрозділи соціаль�
ної роботи та соціального захисту з
розподілом відповідних функцій та
функціональних обов‘язків.

Крім того, виховання особового
складу органів внутрішніх справ Украї�
ни необхідно розглядати як складову
частину управлінської діяльності та
кадрової політики в органах та підроз�
ділах міліції. Підрозділи виховної ро�
боти повинні стати посередниками
між керівництвом підрозділу та підлег�
лими, доводити до відома кожного
співробітника важливість та не�
обхідність виконання наказів керів�
ництва, неухильного дотримання за�
конності та поваги до прав і свобод
кожного громадянина, формувати в
особового складу впевненість в необ�
хідності та корисності його служби для
держави та суспільства.

Основою виховного процесу повин�
на бути чітка організація роботи особо�
вого складу з безумовним дотриманням
їх законних прав та інтересів, з відповід�
ною системою контролю та професій�
ного навчання підпорядкованого особо�
вого складу. Це дуже важливі фактори.

 О. В. МАРТИНЕНКО
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Адже не можна навчити міліціонера не
порушувати права та свободи громадян
він кожного дня бачить та відчуває, що
його особисті права порушуються.

Також не можна забувати про те,
що основна роль вихованні співробіт�
ників залишається за безпосереднім
керівником підрозділу. Тільки особи�
стим прикладом можна виховувати
особовий склад. А якщо керівник кож�
ного разу повчає, як повинні поводи�
тись підлеглі, а сам порушує  всі ці нор�
ми � то користі від такого виховного
впливу не буде.

Виховні підрозділи забов’язані
проводити постійну, цілеспрямовану
роботу формування адекватного, свідо�
мого ставлення співробітників до соц�
іально�політичної та криміногенної
обстановки, виконання оперативно�
службових завдань, професійного обо�
в’язку, дотримання моральних норм,
недопущення порушень дисципліни
та законності.

Дуже актуальним для виховних
підрозділів органів внутрішніх справ є
завдання розвитку особистості співро�
бітників, підвищення рівня їх загаль�
ної та професійної культури. Вдоско�
налення морального та патріотичного
виховання, культури дозвілля співро�
бітників, постійний зв’язок з цих пи�
тання з творчими організаціями, зак�
ладами культури та спортивними то�
вариствами потребують постійної ува�
ги та методичної підтримки.

Усі ці завдання потребують від
виховних підрозділів органів
внутрішніх справ України нових ме�
тодів та форм роботи. Але не тільки від
них залежить виконання поставлених
завдань. Не можна забувати про фахо�
ву підготовку самих співробітників цих
підрозділів. Проблема фахової підго�
товки спеціалістів для виховних

підрозділів стоїть дуже гостро. У ви�
щих закладах освіти МВС України їх
не готують. Можливо, слід залучати до
роботи в цих підрозділах випускників
цивільних вузів з відповідною фаховою
підготовкою. Крім того, на нашу дум�
ку, можна проводити підготовку та пе�
репідготовку співробітників виховних
підрозділів міліції при вищих закла�
дах освіти МВС України. При цих ви�
щих навчальних закладах бажано ство�
рити курси, під час навчання на яких
співробітники відповідних виховних
підрозділів будуть опановувати осно�
ви педагогіки, методику виховної ро�
боти і т. ін.

І якщо ми торкнулись теми вищих
закладів освіти МВС України, то спро�
буємо розглянути ті зміні, що необхі�
дно внести в навчально�виховний про�
цес для підготовки фахівців, що будуть
відповідати вимогам, які ставляться
перед ними державою, керівнитвом
органів внутрішніх справ та українсь�
ким народом.  Безумовно, роль вищих
закладів освіти МВС України у вирі�
шенні питання формування особис�
тості майбутнього правоохоронця,
його виховання залишається беззапе�
речною. Реалії сучасного життя вима�
гають від вищих закладів освіти МВС
України проводити демократизацію
процесу освіти, а саме: навчити кож�
ного курсанта самостійно приймати
рішення в певній ситуації, виховати у
них здатність аналітичного мислення
з метою розуміння існуючих проблем
та прийняття альтернативного рішен�
ня. Але якщо процес навчання зорієн�
тований тільки на передачу  знань, на�
вичок і не включає морально�духовну
складову, то він не може забезпечити
підготовку кваліфікованого фахівця з
високим рівнем  загальної та профес�
ійної культури, а це спричиняє кризу
соціально�культурної та особистісної
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ідентичності. У кожного курсанта за
час навчання у ВНЗ необхідно сфор�
мувати тверде переконання, що його
подальше професійне та особисте жит�
тя – це постійне виявлення та вирі�
шення певних проблем.  І тільки він
повинен їх вирішувати. А для цього
йому необхідно опанувати ті знання й
навички які він отримує в вищому зак�
ладі освіти та у подальшому житті по�
стійно вдосконалювати і розвивати їх.
Отже, на сучасному етапі ми повинні
розглядати вищі заклади освіти в за�
галі і вищі заклади освіти МВС Украї�
ни зокрема, як «соціокультурні систе�
ми, функції яких не обмежуються
підготовкою людини до професійної
діяльності. Їх необхідно розглядати як
канал трансляції та відтворення куль�
турних норм, цінностей, ідей, як
простір генерування суспільної ідео�
логії, яка разом із її носіями вросте в
культуру й дасть свої результати» [1, с.
2]. Виходячи з цього ми можемо кон�

 О. В. МАРТИНЕНКО

стантувати те, що основним завданням
виховного процесу в вищих закладах
освіти МВС України повинна стати
підготовка професійно та культурно
орієнтованої особистості, яка буде
відрізнятись здатністю до професій�
ної, соціальної та інтелектуальної твор�
чості, усвідомленням необхідності на�
вчання та самовдосконалення протя�
гом всього життя.

На нашу думку всі викладені вище
заходи дадуть змогу привести виховну
роботу з персоналом в органах
внутрішніх справ до вимог сьогодення
та втілити в життя основну мету кад�
рової політики органів внутрішніх
справ � створити згуртований, відпові�
дальний, високопрофесійний колек�
тив однодумців, які будуть стояти на
стражі закону, правопорядку, територ�
іальної цілісності держави, прав та
інтересів громадян.
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