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чення соціальної безпеки персоналу (використання соціальних 
пільг, гарантій та компенсацій).  

Одним із важливих показників ефективно діючої організації є 
стан безпеки життєдіяльності її персоналу. При цьому безпека розг-
лядається як стан, коли ризик шкоди персоналу або втрати (збитків) 
обмежений допустимим рівнем. Підкреслюється, що безпека персо-
налу є одним із аспектів якості. Сутність діяльності із забезпечення 
безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ визна-
чається як здійснення системи заходів, спрямованих на зниження 
рівня професійного ризику до реально можливого рівня.  

Вдосконалення правового забезпечення діяльності ОВС є 
одним з основних пріоритетів діяльності підрозділів кадрового 
забезпечення органів внутрішніх справ. Нині гостро постає за-
вдання запровадження оновленої системи роботи з кадрами орга-
нів Національної поліції України, яка була б адекватна реаліям 
України та потребам радикальних реформ, що проводяться в пра-
воохоронних органах. Адже професіоналізм працівників поліції – 
це результат інтелектуальної діяльності, невід’ємною складовою 
частиною якої є безперервне підвищення рівня знань та вдоско-
налення форм і методів роботи, до чого необхідно спонукати пра-
цівників і, відповідно, вдосконалювати систему заохочення профе-
сіоналів і набуття професіоналізму. 

 
 УДК 342.922:351.74         

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВС 

Коваленко Л. П.,   
професор кафедри адміністративного  

права та адміністративної діяльності  
Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого, 
 д-р юрид. наук 

Калантай Т. А., 
студентка Національного юридичного  
університету імені Ярослава Мудрого  

Найпотужнішим інструментом реформування ОВС України є 
ефективна кадрова політика. Водночас  зростання кількості пору-
шень законності та зниження рівня службової дисципліни серед 
особового складу, низький рівень професіоналізму  обумовлюють 
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необхідність удосконалення кадрового забезпечення. Окремі пи-
тання процесу кадрового забезпечення ОВС України досліджува-
лись у працях таких українських учених, як: О. Андрєєва, М. Ануф-
рієв, О. Бандурка, В. Бесчастний,  Є. Зозуля, Л. Криворучко, М. Кри-
штанович,  Н. Матюхіна, Н. Нижник, В. Плішкін, О. Синявська  та ін. 

Кадрова політика в ОВС України як складова частина організа-
ційного механізму являє собою систему основних принципів, форм, 
цілей і, зокрема, методів роботи з кадрами, які мають володіти необ-
хідними діловими, моральними та професійними якостями. 

Назрілі проблеми здійснення сучасної кадрової політики в 
ОВС були розглянуті під час Парламентських слухань «Про рефор-
мування системи органів МВС України і впровадження європейсь-
ких стандартів», що відбулися 5 жовтня  2011 р. Подальші перспе-
ктиви оптимізації кадрового забезпечення ОВС знайшли обґрун-
тування в Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 
роки, схваленій 1 лютого 2012 року Указом Президента України1. 
Проблема стратегії кадрового забезпечення всіх структурних під-
розділів ОВС обговорювалася як одна з основних на установчих 
зборах Експертної ради з питань захисту прав людини в системі 
ОВС та реформування відомства, які відбулися у квітні 2014 року. 
Серед головних причин, що показали необхідність розроблення 
Стратегії, є: уповільнення розвитку та брак системності у діяльно-
сті щодо кадрового забезпечення в країні; брак дієвої системи мо-
ніторингу потреб суспільства та держави у спеціалістах із належ-
ним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки.  

  На думку М. Криштановича,  основою та необхідною умо-
вою науково обґрунтованої політики щодо оптимізації кадрового 
забезпечення ОВС є чітке бачення моделі організаційного механі-
зму системи ОВС, основою якої є професійна належність та функ-
ціональна роль спеціаліста2. 

   Відповідно до законодавства України  в основу кадрового 
забезпечення органів внутрішніх справ закладений весь комплекс 
робіт з підбору, розстановки, переміщення, навчання, виховання 
та звільнення кадрів органів та підрозділів внутрішніх справ. З 

                                                 
1 Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки”, схва-

леній 1 лютого 2012 року Указом Президента України [Електронний ре-
сурс], Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012. 

2 Криштанович М. Державне управління кадровим забезпеченням 
органів внутрішніх справ України / М. Криштанович // Демократичне 
врядування. [Електронний ресурс]. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 9. – 
Режим доступу: www. Lviv academy. com / visnik 9. 
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цього приводу прийнято вважати за основу наступні елементи 
механізму кадрового забезпечення в органах внутрішніх справ: 
визначення необхідного кількісного складу персоналу, з ураху-
ванням їх посадової категорійності та ступеня профпідготовки; 
удосконалення роботи з кадрами: шляхом якісного підбору, розс-
тановки, формування резерву на висування, оцінки співробітни-
ків; необхідне стимулювання професійної діяльності і виховання 
кадрів: з допомогою застосування заходів морального і матеріаль-
ного впливу, дисциплінарної практики, підвищення правової ку-
льтури; оптимізація підготовки кадрів: шляхом навчання в навча-
льних закладах МВС, перепідготовки і підвищення їх кваліфікації. 

     На нашу думку, удосконалення кадрового забезпечення, 
перш за все, слід починати з кадрового планування. На його основі 
визначають, скільки співробітників, якої кваліфікації і на якому 
місці потрібні, які вимоги ставляться до тих чи інших категорій 
службовців у процесі комплектування органів внутрішніх справ1. 
Процес підбору кадрів має включати вивчення психологічних та 
професійних якостей майбутніх співробітників з метою встанов-
лення їх придатності для виконання обов’язків на відповідному 
службовому місці або посаді й вибору із сукупності претендентів 
найбільш придатного, з урахуванням відповідності його кваліфі-
кації, спеціальності, особистих якостей та здібностей, характеру 
діяльності інтересам структурних підрозділів ОВС та його самого.   
Процес оптимізації підготовки кадрів для ОВС буде актуальним і в 
майбутньому.  

Особливої уваги заслуговують напрями запозичення корис-
ного іноземного досвіду у сфері організації професійної підготов-
ки працівників правоохоронних органів зарубіжних країн, методів 
удосконалення навчального процесу. Європейські стандарти пе-
редбачають, що прийнятий на службу поліцейський повинен 
пройти у повному обсязі не лише загальну, професійну та службо-
ву підготовку, а й отримати відповідний інструктаж із соціальних 
проблем, демократичних свобод, прав людини і, зокрема, з Євро-
пейської конвенції з прав людини. 

    На думку В. Бесчастного, у зв’язку з недосконалістю існу-
ючих систем прогнозування злочинності в Україні формування 

                                                 
1 Венедіктов В.С. Організаційно-правові питання підбору персоналу 

на службу в ОВС України / В. С. Венедіктов // Вісн. нац. ун-ту внутр. справ.  
2001.  №14.  С. 151. 
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соціального замовлення на співробітника ОВС слід формувати на 
основі системно-аналітичної моделі середньострокового прогно-
зування злочинності1.  В цілому необхідно буде кардинально по-
силити зв’язок навчального процесу з практикою ОВС, в тому чис-
лі у ході навчально-виховного процесу, запровадити систему зво-
ротних зв’язків «навчання-практика». Чим вищий ступінь профпі-
дготовки майбутніх працівників ОВС, тим ефективніше вони бу-
дуть виконувати свої завдання, тим більше їх будуть поважати 
громадяни і юридичні особи. 

Отже, оптимізація кадрового забезпечення ОВС – це нелег-
кий процес, який визначає послідовне здійснення комплексу ор-
ганізаційно-управлінських, науково-дослідних, політичних та за-
конодавчих дій, необхідних для забезпечення механізму ефектив-
ного функціонування органів у сфері національної безпеки країни. 
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Ефективність діяльності органів внутрішніх справ України 
безпосередньо залежить від результатів діяльності кожного пра-
цівника. Тому  важливого значення набуває процес оцінювання 
показників діяльності працівників органів внутрішніх справ Укра-
їни (далі – працівників ОВС України)2. В юридичній науці під оці-
нюванням показників діяльності розуміється процес перевірки 
належності виконання працівниками роботи, передбаченої вимо-

                                                 
1 Бесчастний В. М.  Механізми державного управління розвитком ви-

щих навчальних закладів системи МВС України: теорія, методологія та прак-
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