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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-
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сіб. / В. Я. Малиновський.  К. : Атіка, 2003.  160 с. 
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гами їх посади. Тобто під оцінюванням показників діяльності пра-
цівників органів внутрішніх справ України розуміється встанов-
лений відповідними нормативно-правовими актами процес пере-
вірки належності виконання працівниками органів внутрішніх 
справ України роботи, що безпосередньо передбачена їх функціо-
нальними обов’язками. Відповідно до національного законодавст-
ва  головним завданням атестації працівників ОВС України є оцін-
ка їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та ква-
ліфікаційного рівня, фізичної підготовки на підставі глибокого і 
всебічного вивчення, визначення відповідності посадам,  які вони 
обіймають, стимулювання їх творчої активності та відповідально-
сті за стан боротьби зі злочинністю, зміцнення правопорядку, ви-
значення перспектив їх службової кар’єри, запобігання вчиненню 
працівниками органів внутрішніх справ України протиправних 
дій, а також виявлення таких працівників, які не спроможні вико-
нувати покладені на них завдання. Процедура проведення атеста-
ції працівників органів внутрішніх справ регулюється Інструкцією 
про порядок проведення атестування особового складу органів 
внутрішніх справ, затвердженою наказом МВС України від 
23.03.2005 року № 181. Для проведення атестації працівників ОВС 
України спеціально створюються атестаційні комісії різних рівнів, 
зокрема Центральна атестаційна комісія, атестаційні комісії стру-
ктурних підрозділів центрального апарату МВС України, атеста-
ційні комісії головних управлінь МВС України та управлінь МВС 
України на транспорті1. У ході засідання атестаційна комісія має 
право робити запити про надання необхідних матеріалів і докуме-
нтів, що стосуються службової діяльності працівника. Відповідно 
до чинного законодавства не підлягають атестуванню особи ря-
дового і начальницького складу жіночої статі під час перебування 
у відпустках у зв’язку з пологами та доглядом за дитиною, а також 
чоловічої статі, яким надана відпустка у зв’язку з доглядом за ди-
тиною. Такі працівники атестуються не раніше, ніж через рік після 
їх виходу на службу2. 
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У результaті проведення  aнaлiзу ефективності роботи атес-
таційних комісій, критерiїв оцiнювaння діяльності прaцiвникiв 
ОВС Укрaїни можна зазначити тaкі проблемні моменти: 

1. У ході aтестaцiї оцiнюється рiвень відповідності 
прaцiвникa зaймaнiй посaдi. Також мaє бути оцiнено рiвень досяг-
нення визнaчених посaдовою інструкцією покaзникiв роботи. 

Сaме зa тaких умов оцінка спiвробiтникa включaє в себе 
критерiї, яких у посaдовiй інструкції, зaзвичaй, не вiдобрaжено: 
дiловi й особисті якостi, рiвень культури, прaгнення до вдос-
конaлення своєї дiяльностi. Крiм того, як стверджує О. Сaвельєв, 
«оцiнювaння рiвня досягнення визнaчених посaдовою інструкцією 
покaзникiв роботи дозволить пiдвищити зацікавленість 
прaцiвникiв ОВС Укрaїни нaсaмперед у результaтaх роботи, a не 
висувaти нa перше мiсце виключно вiдповiднiсть певним стaлим 
критерiям»; 

2. Деякi існуючі критерiї оцінки прaцiвникiв ОВС Укрaїни є 
недостaтньо об’єктивними. Об’єктивними слiд ввaжaти тaкi кри-
терiї: покaзники роботи, рiвень бойової та службової пiдготовки, 
фiзичний стaн прaцiвникa. Поряд iз цим у чинних нормaтивних 
документaх чiтко не визнaчено шкaлу оцiнки таких покaзникiв: 
професiйнa компетентність прaцiвникa, його дiловi та особисті 
якостi, рiвень культури, aвторитет у колективi тa серед нaселення, 
прaгнення до вдосконaлення своєї дiяльностi. Тaкa ситуaцiя ство-
рює передумови для необ’єктивної оцiнки зaзнaчених покaзникiв 
у ході атестації1; 

3. Потребують вдосконалення системи результатів оцінки 
прaцiвникa ОВС Укрaїни. На підставі всебічного розгляду показни-
ків роботи, професійної компетентності працівника і його ділових 
та особистих якостей комісія шляхом відкритого голосування 
приймає один з таких висновків: 1) займаній посаді відповідає;  
2) займаній посаді не відповідає. 

Одночасно комісія може приймати одну з рекомендацій:  
1) заслуговує на висунення на вищу посаду; 2) заслуговує на зара-
хування до резерву кадрів на висунення; 3) заслуговує направлен-
ня до вищого навчального закладу МВС України для навчання;  
4) підлягає переміщенню на рівнозначну посаду; 5) підлягає пере-
веденню до іншого підрозділу із зазначенням його мотивів та об-

                                                 
1 Полетаев Ю. Н. Аттестация работников ОВД : правовое регулиро-

вание: организационные вопросы / Ю. Н. Полетаев.  М. : Проспект, 2014. – 
112 с. 
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ґрунтуванням можливої потреби в направленні на перепідготов-
ку; 6) підлягає переведенню з вищої посади на нижчу з викладен-
ням причин і зазначенням того, на яку саме посаду доцільно приз-
начити; 7) підлягає звільненню з органів внутрішніх справ через 
службову невідповідність за віком, станом здоров’я згідно з ви-
сновком військово-лікарської комісії чи з інших причин. 

Таким чином, з метою вдосконалення оцінки професіоналі-
зму працівників органів внутрішніх справ України під час прове-
дення атестаційної процедури необхідно на законодавчому рівні 
розробити професійно-кваліфікаційні характеристики за кожною 
передбаченою типовими штатами МВС України посадою праців-
ника органів внутрішніх справ України. Наявність таких характе-
ристик позбавить суб’єктивізму з боку окремих керівників органів 
і підрозділів внутрішніх справ України при визначенні рівня про-
фесіоналізму того чи іншого працівника, оскільки це будуть єдині 
вимоги до оцінки знань та умінь працівника. Також вбачається за 
доцільне з метою вдосконалення процедури атестації працівників 
ОВС України створити систему позитивної мотивації для високоп-
рофесійного та добросовісного проходження служби в органах 
внутрішніх справ. 
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Запорука успішного виконання головних завдань підрозді-
лів Національної поліції України у сфері протидії злочинності та 
охорони громадського порядку залежить не лише від ефективної 
діяльності та якісної роботи всіх її підрозділів, а й від чіткої взає-
модії з іншими органами, які мають в переліку своїх повноважень 
правоохоронну функцію, що особливо важливо сьогодні в нашій 
державі. 
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