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У статті досліджуються проблеми управлінської діяльності керівників органів і підрозділів Національної поліції України, 
а також пропонуються шляхи її вдосконалення через розробку нових підходів і моделей формування керівного персоналу, 
що є не тільки об’єктивно зумовленою нагальною потребою, але й основою подальшого розвитку та вдосконалення системи 
Національної поліції нашої держави.
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В статье исследуются проблемы управленческой деятельности руководителей органов и подразделений Национальной 
полиции Украины, а также предлагаются пути ее совершенствования через разработку новых подходов и моделей формиро-
вания руководящего персонала, что является не только объективно обусловленной насущной необходимостью, но и основой 
дальнейшего развития и совершенствования системы Национальной полиции нашего государства.

Ключевые слова: руководитель, управления, органы и подразделения Национальной полиции Украины, полномочия, 
профессиональные качества.

This article examines the problems of management activities of the heads of bodies and units of the National police of Ukraine, 
as well as suggests ways to improve it through the development of new approaches and models for the formation of management 
personnel, which is not only objectively determined by urgent need, but also the basis for further development and improvement of 
the system the National police of our state.
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Постановка проблеми. За сучасних умов рефор-
мування системи Міністерства внутрішніх справ 
України відповідно до європейських стандартів 
і завдань правової демократичної держави важли-
ве значення надається кадровому персоналу орга-
нів Національної поліції, зокрема керівному складу 
цих органів. Сьогодні ефективність діяльності пра-
воохоронних органів, в т. ч. і Національної поліції, 
щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, 
протидії злочинності та забезпечення правопорядку 
в державі полягає в розробці нових підходів і моде-
лей формування керівного персоналу з обов’язковим 
урахуванням кращого зарубіжного досвіду.

І тому якість і прозорість відбору на керівні полі-
цейські посади, професіоналізм та оволодіння керів-
никами новітніх форм управління органами та під-
розділами Національної поліції України є не тільки 
об’єктивно зумовленою нагальною потребою, але 
й основою подальшого розвитку та вдосконалення 
системи Національної поліції нашої держави.

Необхідність і невідкладність розв’язання про-
блем управлінської діяльності органів і підрозділів 
Національної поліції України висувають жорсткі 
вимоги до їх керівників, які стосуються їх профе-
сійних та особистих якостей. Отже, дослідження 
управлінської діяльності керівників органів і підроз-
ділів Національної поліції України, а також розробка 

пропозицій щодо її вдосконалення набувають дедалі 
більшої актуальності.

Стан дослідження. Концептуальні основи про-
блеми управлінської діяльності керівників орга-
нів і підрозділів Національної поліції України були 
і є об’єктом дослідження багатьох учених, зокрема 
О.М. Бандурки, В.І. Барко, О.В. Бойко, Ю.Ю. Бой-
ко-Бузиля, Ю.В. Боковикова, С.І. Білосорочка, 
М.М. Дивака, О.В. Землянської, З.Р. Кісіль, І.В. Кли-
менко, М.В. Коваліва, А.Є. Крищенка, В.О. Кудря, 
О.А. Лупало, О.А. Лясковської, К.І. Мельникова, 
В.Л. Ортинського, І.М. Охріменко, М.В. Романенко, 
Б.Г. Савченко, О.Г. Фролової, М.С. Яковенка та ін.

Мета наукового пошуку полягає у визначенні 
й узагальненні теоретичних і практичних аспектів 
діяльності керівників органів і підрозділів Націо-
нальної поліції України в контексті реалізації їхніх 
повноважень в управлінській сфері, а також у розро-
бленні пропозицій і рекомендацій, що сприятимуть 
вдосконаленню їх діяльності у вказаній сфері.

Виклад основних положень. Забезпечення 
законності та правопорядку є одним із основних 
завдань щодо зміцнення демократії та розвитку пра-
вової держави. Зокрема, органом, на який покладено 
завдання щодо охорони прав і свобод людини, гаран-
тування публічної безпеки та порядку, а також про-
тидії злочинності, є Національна поліція України –  
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державний правоохоронний орган, певне місце 
в роботі якого належить управлінській діяльності 
керівника [1].

Термін «керівник» дослівно означає «управляти, 
направляти і бути на чолі чого-небудь». Керівник – 
це особа, що займає центральне положення в апа-
раті управління. У підсумку саме від нього зале-
жить вибір оптимального варіанта управлінського 
рішення, раціональна організація праці колективу, 
орієнтована на досягнення управлінських цілей. 
Керівники – це різновид посадових осіб, наділе-
них адміністративною владою щодо очолюваного 
ними формально організованого колективу, які здій-
снюють внутрішньоорганізаційне управління ним 
[2, с. 12].

До керівного складу системи Національної полі-
ції України відносимо:

1) Міністра внутрішніх справ України;
2) керівника Національної поліції України;
3) керівників територіальних органів і підрозділів 

Національної поліції України.
Кадровий потенціал керівного складу Національ-

ної поліції України можна визначити як наявний 
кадровий управлінський ресурс, що має оптимальну 
структуру та компетенцію раціонального викорис-
тання засобів і методів управлінської діяльності для 
досягнення поставленої мети.

Таким чином, до керівників поліції відносять 
посадових осіб, котрі на постійній основі і в межах 
своїх повноважень здійснюють управління органами 
та підрозділами Національної поліції, мають певне 
службове призначення та ввірений підлеглий колек-
тив, у якому і реалізують свої управлінські функції; 
є відповідальними перед суспільством за свою діяль-
ність; у відносинах із населенням є професійними 
працівниками, безпосередніми представниками дер-
жавної влади та носіями державно-владних повно-
важень.

Варто підкреслити, що реформування системи 
Міністерства внутрішніх справ України, виконання 
завдань, передбачених Конституцією та законами 
України щодо охорони прав і свобод людини, проти-
дії злочинності, охорони публічної безпеки та поряд-
ку висувають нові вимоги до особистих і професій-
них якостей працівників керівної ланки Національної 
поліції України, зумовлюють необхідність збільшен-
ня значення їхньої ролі в системі управління поліції, 
рівня їхньої управлінської компетенції.

Тому вкрай важливим є якісний і прозорий від-
бір кандидатів для зарахування до резерву керівно-
го складу органів Національної поліції. Головними 
елементами цього відбору мають стати: об’єктивна 
оцінка їхніх особистих і ділових якостей; навчання 
кандидатів, котрі перебувають у складі резерву; вибір 
і призначення на вакантні посади найбільш придат-
них працівників та аналіз їхньої діяльності [1].

За результатами досліджень науковців були сфор-
мульовані вимоги до професіоналізму керівника під-
розділу поліції, а саме:

1) неухильно дотримуватися положень Конститу-
ції України, законів України та інших нормативно- 

правових актів, що регламентують діяльність  
поліції;

2) очолювати підпорядкований підрозділ і здій-
снювати керівництво його діяльністю, забезпечувати 
виконання покладених на нього завдань;

3) сумлінно виконувати свої службові обов’язки, 
передбачені законодавчими актами та посадовими 
інструкціями;

4) мати стратегічний підхід до управління особо-
вим складом і конструктивно вирішувати питання, 
що належать до його повноважень;

5) поєднувати теоретичні знання фундаменталь-
них питань теорії з практичним їх застосуванням;

6) адаптувати діяльність підрозділу до сучасних 
економічних, політичних і соціальних умов і вимог;

7) володіти організаторськими здібностями, нала-
годжувати ефективний розподіл і кооперацію праці 
особового складу;

8) розвивати лідерський потенціал;
9) знаходити найкращі рішення поставлених 

завдань;
10) прагнути до нових і прогресивних методів 

управляння та йти на виважений ризик для їх реа-
лізації;

11) володіти вміннями аналізу конкретних про-
блем, неупереджено й об’єктивно оцінювати різні 
аспекти роботи як своєї, так і особового складу;

12) прогнозувати наслідки своїх рішень, опера-
тивно знаходити та застосовувати ефективні методи 
та засоби розв’язання наявних і можливих проблем, 
пов’язаних із професійною діяльністю;

13) шанобливо ставитися до громадян, дотриму-
ватися високої культури спілкування, загальновизна-
них людством норм моралі;

14) не допускати дій і вчинків, що можуть зашко-
дити інтересам держави чи негативно вплинути на 
репутацію та імідж поліції [3, с. 147].

Посадові обов’язки керівника, його владні повно-
важення – це механізм, який забезпечує управління 
персоналом тільки на зовнішньому рівні. Вони регу-
люють діяльність керівника, підкреслюють його ста-
тус і виконують деякі інші функції. Украй потрібним 
і значущим є вплив внутрішніх механізмів управлін-
ня персоналом. Серед них насамперед варто відзна-
чити: авторитет керівника; явище лідерства; вміння 
працювати в команді. Коли вказані механізми поєд-
нуються і стають єдиним цілим, це свідчить про 
високий рівень управлінської культури керівника 
поліції України [4, с. 189].

Керівникові, який по суті є уособленням верши-
ни управлінської ієрархії, персоніфікованій в особі 
влади, мають бути притаманні високі моральні якос-
ті, усвідомлення власної місії в суспільстві. Можна 
стверджувати, що від морального обличчя керівника 
залежить морально-психологічний клімат у колекти-
ві, створення атмосфери довіри, відповідальності, 
вимогливості тощо [2, с. 17–18].

Визначено, що керівник поліцейського підрозді-
лу має чітко усвідомлювати, що від його дій, пове-
дінки та діяльності значною мірою залежить рівень 
душевного благополуччя підлеглого особового 
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складу, а отже, і його психологічне здоров’я. Саме 
керівник має виступати в ролі активного суб’єкта 
збереження психологічного здоров’я підлеглих, 
для чого він повинен мати відповідну психологічну 
готовність до такої діяльності, бути сильною особис-
тістю з глибоким самоусвідомленням, котра керує 
власним емоційним станом і поведінкою. Саме він 
має бути врівноваженою особистістю, здатною 
успішно вирішувати свої особисті проблеми й про-
блеми підрозділу. Для збереження психологічного 
здоров’я підлеглого особового складу керівнику 
мають бути властиві такі риси, як внутрішній спо-
кій, рішучість, відкритість, ввічливість, відсутність 
метушливості, гнучкість розуму й послідовність 
поведінки. Водночас керівнику не повинні бути 
властиві імпульсивність, роздратованість, нестрима-
ність, агресивність, авторитарність, зорієнтованість 
на самого себе та власні інтереси [5, с. 115].

Як зазначає О.А. Лясковська, для ефективного 
керування людьми сучасний керівник зобов’язаний 
мати певні особисті якості, що б надали йому 
моральне право очолювати колектив. Сюди мож-
на віднести: знання посадових і функціональних 
обов’язків; уміння обрати методи для досягнення 
цілей і підвищення ефективності функціонуван-
ня органу; розуміння природи управлінської праці 
та процесів управління; здібності до керівної діяль-
ності; необхідні в управлінському процесі навики 
використання сучасних засобів комунікації; умін-
ня виконувати спеціальну роботу в управлінському 
процесі Національної поліції тощо. У практичній 
діяльності керівника такі здібності проявляються 
в здатності керувати людьми і самим собою, в умінні 
навчати та розвивати підлеглих, здатності розбира-
тися в людях і формувати малі групи, спрямовувати 
їхню діяльність; володіти педагогічними прийомами 
та вміннями, тонко і непомітно для підлеглих навча-
ти їх дорученій справі, доводячи їхню професійну 
кваліфікацію до необхідних стандартів [1].

Керівнику органу чи підрозділу Національної 
поліції України, передусім, необхідно оволодіти 
сукупністю знань, умінь і навичок, які б дали мож-
ливість: забезпечити функціонування органу чи його 
структурного підрозділу відповідно до сучасних 
умов і вимог; критично оцінювати та прогнозувати 
економічні, політичні, культурні та соціальні події 
і явища; розуміти сучасні проблеми управлінської 
діяльності та технології адміністративної роботи; 
розробляти та впроваджувати нові підходи та ідеї; 
аналітично мислити; вільно орієнтуватися у чинно-
му законодавстві, що регламентує професійну діяль-
ність, а також належному оформленні службової 
документації; поєднувати фундаментальні знання 
з практикою; використовувати сучасну методологію 
розробки, прийняття й обґрунтування управлінських 
рішень з обов’язковим врахуванням загальнолюд-
ських цінностей [1].

Таким чином, рейтинг керівника органу чи під-
розділу Національної поліції України цілком зале-
жить від особистого прикладу в роботі, уміння керу-
вати службою, професіоналізму, справедливості, 

вимогливості, турботи про підлеглих і відповідаль-
ності за них.

Система управління кадровими ресурсами керів-
ного складу Національної поліції України має функ-
ціонувати на основі програмно-цільових принципів, 
а власне управлінська діяльність – бути зосеред-
женою на кінцевому результаті. Це забезпечується 
завдяки запровадженню інноваційних форм підго-
товки керівників, зокрема шляхом безперервності 
підвищення їхньої кваліфікації й освіти, безперерв-
ної адаптації поведінки до змін у суспільстві, форму-
вання вміння виступати перед широкою аудиторією 
та враховувати її особливості, здатності управляти 
поведінкою в екстремальних ситуаціях, підтримання 
належної фізичної підготовки [6, с. 47].

Управлінська діяльність керівників супроводжу-
ється постійним спілкуванням з людьми під час 
виконання будь-якої управлінської функції, тому 
особливого значення набуває проблема управлін-
ня людськими ресурсами та соціально-психологіч-
ні складові частини такого управління. І тому для 
керівника вкрай важливим є знання та розуміння 
людини, можливостей її поведінки у соціальній 
організації, використання її потенціалу, адже якісне 
надання управлінської послуги залежить саме від 
людей [2, с. 17].

Виступаючи в ролі суб’єкта збереження психіч-
ного здоров’я підлеглих, поліцейський керівник 
повинен знати, як саме вирішувалися й вирішуються 
складні питання іншими керівниками. Систематиза-
ція й вивчення досвіду колег з метою своєчасного їх 
використання – важлива умова наукової організації 
праці керівника. Суттєва роль тут належить вмінню 
та бажанню керівника радитися з фахівцями, таки-
ми як психологи, психіатри, медичні працівники 
та більш досвідчені керівники [5, с. 117–118].

Сьогодні вкрай важливо, щоб у системі Наці-
ональної поліції України були саме компетентні 
керівники-професіонали, спроможні підтверджува-
ти новітній стиль роботи і сучасні форми управління 
органами та підрозділами Національної поліції, а не 
просто високоосвічені люди з практичним і життє-
вим досвідом.

Зарубіжний досвід демонструє, що всі поліцей-
ські під час проходження служби повинні навчитися 
працювати на будь-якій посаді, за винятком вищо-
го керівництва. Просування працівників по службі, 
переміщення з однієї посади на іншу та навіть пере-
бування на одній посаді певний термін (2–4 роки) 
зумовлено обов’язковим проходженням курсу про-
фесійної підготовки. Наприклад, у Німеччині, крім 
перепідготовки, яка є обов’язковою для того, щоб 
зайняти посаду керівника поліції (звання не ниж-
че полковника), варто вчитися протягом 6 років 
в три етапи та мати стаж служби в поліції не менше 
12 років.

Після атестації поліцейський у Німеччині, який 
висувається на керівну посаду, оцінюється за шка-
лою з чотирьох пунктів: 1) значно вище середньо-
го; 2) вище середнього; 3) середній; 4) нижче серед-
нього.
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У США є також певні критерії оцінювання діяль-
ності поліцейських перед прийняттям рішення про 
просування по службі. У штаті Техас, зокрема, роз-
роблено 7 парадигм, за якими оцінюються майбутні 
керівники поліцейських підрозділів:

– рівень розумових здібностей (поділяється на 
10–15 питань і не обов’язково визначається рівнем 
освіти);

– спрямованість інтересів і здібностей (перевіря-
ється шляхом відповідей на 10–15 питань);

– здібності комунікативної сфери (також поділе-
но на 10–15 блоків);

– розумова й емоційна стабільність;
– спрямування та мотиви, за якими претендент 

хоче отримати посаду чи підвищення у званні;
– здібність до співробітництва та компромісів;
– адміністративно-управлінські якості та ін. 

[7, с. 76–78].
Загалом можна стверджувати, що у світовій прак-

тиці відсутні загальні критерії та єдині підходи щодо 
оцінювання ефективності діяльності управлінців 
поліцейських організацій.

Таким чином, можемо запропонувати наступним 
напрямом удосконалення системи професійного 
навчання та службової підготовки поліцейських, в т. 
ч. і керівників поліцейських підрозділів, міжнародне 
співробітництво з навчальними закладами та право-
охоронними органами іноземних держав.

Однією з основних проблем є недостатньо чітка 
організація діяльності підрозділів поліції, яка сто-
сується безпосередньої діяльності керівників орга-
нів і підрозділів Національної поліції всіх рівнів. На 
жаль, сьогодні такими керівниками призначаються 
особи, нещодавно прийняті на службу в поліцію, 
молоді кадри. Проте, на наш погляд, керівництво має 
здійснюватися насамперед професійно, тому замі-
щення посад керівників управлінцями-професіона-
лами, котрі мають відповідну підготовку (наприклад, 
диплом магістра), залишається основним завдан-

ням на шляху вдосконалення діяльності поліції  
в Україні [8].

Наступна проблема – це непрозорість застосуван-
ня системи відбору кадрів на керівні посади підроз-
ділів поліції. Досі однозначно не визначено, за яки-
ми критеріями відбираються керівники структурних 
підрозділів поліції. Можливо, конкурс і проводять, 
однак МВС України ніякої інформації з цього при-
воду не озвучує.

Проведення сьогодні реформування систе-
ми МВС України, як відомо, проходить поетапно 
і поступово в умовах тривалих бойових дій на сході 
країни, масового розростання і поглиблення кризо-
вих явищ у суспільстві та в різних сферах діяльнос-
ті, падіння економіки і вітчизняного виробництва, 
зростання державних боргів і знецінення націо-
нальної валюти на фоні тривалого падіння рівня 
життя людей, коли за межами бідності опинилася 
практична більшість населення країни. Все це зна-
чно загострило всі наявні сьогодні проблеми в орга-
нізації і практичній реалізації діяльності системи 
професійного відбору та підготовки поліцейських 
в Україні, в т. ч. і керівний склад, і породило нові 
і ще не достатньо вивчені та розроблені криміно-
логічні, правові та інші проблеми як внутрішнього, 
так і зовнішнього характеру, тісно пов’язані з від-
повідними проблемами реформування самої систе-
ми МВС України [9, с. 84].

Висновки. Таким чином, висловлені нами пропо-
зиції не обмежують кола проблемних питань щодо 
вдосконалення управлінської діяльності керівників 
органів і підрозділів Національної поліції України. 
Вони періодично актуалізуються у сучасній практи-
ці, а отже, і в науковому пізнанні. Проте навіть з огля-
ду на наведене можна стверджувати, що потрібне 
теоретико-правове переосмислення та практичне 
впровадження комплексного підходу до оцінювання 
ефективності діяльності органів і підрозділів Націо-
нальної поліції України.
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