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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ ` 
 

Актуальність теми. Протягом останніх років тривають суттєві 
структурні зміни у всій системі правоохоронних органів в цілому і в системі 
органів внутрішніх справ зокрема. Це зумовлюється перетвореннями, що 
відбуваються в самій країні, які спричинили як позитивні, так і негативні 
явища; постійною потребою виявляти й оцінювати існуючі та потенційні 
загрози безпеці України з метою визначення реальних шляхів і засобів їх 
вирішення; важливістю дослідження змісту й особливостей забезпечення 
внутрішньої безпеки України, розкриття місця і ролі органів внутрішніх справ 
(ОВС) у протидії внутрішнім загрозам; необхідністю визначення й 
обґрунтування пропозицій подальшого реформування й удосконалення 
діяльності ОВС у сучасних умовах. Органи внутрішніх справ, які є складовою 
державної правоохоронної системи, на теперішній час за своєю організацією та 
діяльністю не повною мірою відповідають потребам соціально-політичної, 
економічної та криміногенної ситуації в державі. Ця проблема є досить 
складною і фактично, навіть з огляду на численні спроби її вирішення, 
продовжує такою й досі залишатись. Тому важливим на сьогодні постає 
питання вдосконалення державного управління реформуванням ОВС.  

У сучасних умовах територія України, її суб’єктів із економічної, 
соціальної точок зору зазнає значного впливу з боку внутрішніх загроз, іноді 
кримінального характеру, що призводить до появи не тільки кризових явищ, 
але й до важких наслідків у різноманітних сферах суспільних відносин. У цих 
умовах має значно посилюватись роль ОВС України. Це актуалізує потребу в 
дослідженні проблем стану і розвитку органів внутрішніх справ, їх правових, 
організаційних, кадрових та інших складових, нормативно-правових засад 
організації та функціонування цих органів. З огляду на це актуальність 
проблеми дослідження зумовлена як науково-теоретичним, так і практичним 
значенням питань, пов’язаних із модернізацією механізмів державного 
управління в системі органів внутрішніх справ сучасної України. 

Необхідність дослідження питань, пов’язаних з удосконаленням 
державного управління в системі органів внутрішніх справ, зумовлює 
зростання уваги вітчизняних науковців і практиків до цієї теми. На сьогодні 
існує значний теоретично-науковий доробок з досліджуваної проблематики. 
Особливе значення мають праці, автори яких заклали теоретико-методологічні 
підвалини досліджень механізмів функціонування й модернізації ОВС України, 
зокрема: В. Бакуменка, В. Богдановича, В. Горбуліна, О. Данільяна, 
О. Дзьобаня, А. Качинського, В. Ліпкана, О. Литвина, С. Лихачова, Н. Нижник, 
В. Плішкіна, Г. Пономаренка, В. Садкового, Г. Ситника та ін.  

Дослідженню основних напрямів діяльності ОВС присвятили свої роботи: 
Ю. Аврутін, В. Антонов, О. Бандурка, В. Бесчастний, М. Білоконь, Ю. Битяк, 
В. Венедіктов, Л. Власюк, В. Гіжевський, І. Голісниченко, В. Грохольський, 
С. Гусаров, Є. Додін, Ж. Жуковська, Ю. Загуменний, Є. Зозуля, І. Зозуля, 
Л. Івашова, М. Ільницький, І. Казанчук, З. Кісіль, О. Коваленко, М. Ковалів, 
В. Ковальська, Я. Когут, В. Колпаков, А. Комзюк, С. Кононенко, М. Левицька , 
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Я. Малик, О. Мартиненко, Н. Матюхіна, В. Московець, М. Небеська, 
О. Негодченко, В. Ортинський, О. Остапенко, І. Парубчак, О. Проневич, 
Ю. Римаренко, І. Руколайніна, В. Соболєв та ін.  

Не зважаючи на велику наукову цінність досліджень, які були проведені 
вищеназваними вченими, до цього часу недостатньо дослідженою залишається 
низка питань щодо модернізації державно-управлінських механізмів 
забезпечення процесу реформування діяльності органів внутрішніх справ та 
системного оновлення функціональної компоненти ОВС тощо.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Львівського 
регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України “Удосконалення підготовки 
державних службовців з питань євроінтеграції в контексті співпраці та вступу 
України в ЄС” (державний реєстраційний номер 0107U001597), де автором 
було проведено аналіз європейських стандартів державного управління 
органами поліції та внесено комплекс пропозицій щодо імплементації 
європейського досвіду в українські реалії. У рамках виконання теми 
“Управлінські механізми запобігання та протидії корупції: досвід ЄС для 
України” (державний реєстраційний номер 0113U00736) автором проведені 
дослідження проблем модернізації державного управління органами внутрішніх 
справ щодо запобігання та протидії корупції.  

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 
комплексному аналізі та системному висвітленні проблеми модернізації 
механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ сучасної 
України. Відповідно до визначеної мети, поставлено такі завдання:  

− оцінити стан наукової розробки проблеми і розкрити теоретичні основи 
дослідження механізмів державного управління в системі органів внутрішніх 
справ;  

− узагальнити та системно відобразити еволюцію теорії і практики 
державного управління діяльністю органів внутрішніх справ; 

− визначити пріоритетні напрями і механізми державного управління в 
системі органів внутрішніх справ сучасної України; 

− розкрити роль міжнародного співробітництва в процесі модернізації 
механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ України; 

− окреслити зміст і особливості базових механізмів (нормативно-
правового, інституційного, організаційного, кадрового, ресурсного, 
інформаційно-аналітичного та інших) державного управління діяльністю 
органів внутрішніх справ  в Україні; 

− розробити, науково обґрунтувати і внести теоретико-методологічні й 
практичні рекомендації щодо модернізації механізмів державного управління в 
системі органів внутрішніх справ  сучасної України. 

Об’єктом дослідження є механізми державного управління в системі 
органів внутрішніх справ.  
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Предметом дослідження є пріоритетні напрями, засоби та технології 
модернізації механізмів державного управління в системі органів внутрішніх 
справ сучасної України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи 
становить сукупність методів і прийомів наукового пізнання, вибір яких 
визначався метою та завданнями з урахуванням його об’єкта і предмета 
досліджуваної наукової проблеми. Для вирішення поставлених завдань 
дослідження використовувались методи, які були здатні забезпечити отримання 
об’єктивних, достовірних результатів з цієї проблематики. Філософські методи 
(у тому числі принцип об’єктивності) застосовувалися насамперед для 
систематизації фактологічного матеріалу, встановлення у ньому вірогідності і 
повноти інформації (розділи 2-4). Логіко-семантичний метод сприяв 
поглибленню понятійного апарату (підрозділ 1.2). Системний підхід дав 
можливість виявити сутнісні особливості системи управління національною 
безпекою в Україні та з’ясувати роль у ній МВС та різних підрозділів ОВС 
(підрозділ 2.1). Поєднання історичного і логічного методів дало змогу 
дослідити в хронологічній послідовності процес державного управління 
реформуванням органів внутрішніх справ (підрозділ 2.2, розділ 5). Вони також 
забезпечили проведення порівняльного аналізу ролі механізмів міжнародного 
співробітництва ОВС України в контексті забезпечення внутрішньої безпеки 
(підрозділ 2.4). Статистичний метод використовувався для розкриття досягнень 
і недоліків діяльності органів внутрішніх справ у різних сферах забезпечення 
внутрішньої безпеки (підрозділи 2.3, 4.3, 5.3). Завдяки порівняльному методу 
розкрито особливості державного управління впровадженням нормативно-
правових засад діяльності ОВС у сфері внутрішньої безпеки (розділ 3). Для 
формування рекомендацій та пропозицій щодо шляхів удосконалення 
державного управління реформуванням ОВС у сучасних умовах 
використовувалися методи індукції, узагальнення (розділ 5).  

У цілому, в дисертаційній роботі використовувався комплексний підхід, 
який забезпечив вивчення політичних, соціально-економічних, ідеологічних 
факторів впливу на зміст механізмів діяльності ОВС України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 
є першим комплексним, системним дослідженням проблеми модернізації 
механізмів державного управління в процесі реформування органів внутрішніх 
справ сучасної України. Проведене дослідження дало змогу сформулювати 
ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення 
поставленої мети. У результаті наукових досліджень у дисертації  

вперше: 
− розроблено та науково обґрунтовано державно-управлінську сервісно- 

орієнтовану модель модернізації механізмів державного управління в системі 
органів внутрішніх справ, яка спрямовує вплив організаційного, нормативно-
правового, інституційного механізмів державного управління та механізму 
міжнародного співробітництва на перетворення базової спеціалізованої 
інституції виконавчої влади з силового, мілітаризованого, авторитарного 
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відомства на правоохоронний орган європейського зразка, а також враховує 
сукупність чинників, які відображають прикладний характер впливу на якість 
формування структури національної поліції відповідно до європейських 
стандартів правоохоронної діяльності;  

− розроблено інноваційний організаційний механізм державного 
управління діяльністю органів внутрішніх справ, що базується на гуманістично-
правових принципах функціонування цільової, функціональної та адаптуючої 
підсистеми управління кадрами, а також передбачає імплементування 
закордонного досвіду реформування правоохоронної системи; впровадження 
правових регуляторів професійної поведінки співробітників органів внутрішніх 
справ; розробку стандартів та прийняття єдиного комплексного документа - 
Кодексу етичної поведінки поліцейських; вжиття комплексу заходів з 
підвищення якості правового виховання та правової культури, декларування 
ціннісних орієнтирів; 

− системно оформлено комплексний підхід до визначення концепту 
підвищення ефективності механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів внутрішніх справ, який передбачає: розроблення комплексу 
організаційних, правових, технічних і технологічних заходів, методів і засобів, 
які забезпечують інформаційні зв’язки між елементами керованої системи; 
утворення інформаційних багатоцільових підсистем функціонування органів 
внутрішніх справ; запровадження єдиної політики інформаційного 
забезпечення; централізацію банків даних та інтеграцію їх інформації на всі 
рівні;  

удосконалено: 
− підхід до реалізації механізмів та форм впливів державного управління 

в системі органів внутрішніх справ у процесі реформування їх діяльності на 
основі виокремлення профільних комплексів державно-управлінських дій, які 
дають можливість забезпечити скоординовану, дієву та цілеспрямовану 
діяльність усіх підрозділів даних органів; належний організаційний та 
управлінський вплив на стан гарантування внутрішньої безпеки держави; 
проводити інституційну декомпозицію правоохоронної системи держави, 
забезпечуючи її адресність і цільовий характер функціонального впливу;  

− концептуальні положення стратегічної міжнародної взаємодії органів 
внутрішніх справ, що дають можливість, об’єднавши зусилля сторін, 
сформувати постійно діючі канали співробітництва за такими напрямами, як 
боротьба зі злочинністю, зокрема з її транснаціональними проявами 
(незаконний обіг наркотиків, зброї, викраденого автотранспорту, торгівля 
людьми тощо); миротворча діяльність; обмін досвідом; підготовка кадрів; 
проведення наукових досліджень; запозичення міжнародного досвіду; 
залучення міжнародних організацій до реалізації програм реформування 
органів внутрішніх справ України, та передбачають модернізацію механізмів 
інформаційного забезпечення, участь органів внутрішніх справ у міжнародних 
системах безпеки, опрацювання та реалізацію в практичній діяльності науково 
обґрунтованих, передових методик і прийомів в управлінні поліцейськими 
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органами, розроблення та поширення нових організаційних, тактичних і 
технічних прийомів у роботі поліції; формування мотивації працівників поліції 
на успіх та підтримання професійних стандартів у роботі, колективній та 
особистій поведінці; 

− основні вимоги до механізмів нормативно-правового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ, що враховують необхідність виконання 
багатокомплексних завдань з охорони порядку громадян; забезпечують 
цілеспрямованість, системність і розподіл відповідальності та функцій; 
встановлюють правові норми щодо охорони інтересів країни, громади, 
забезпечують захист недоторканності, чесності, гідності, прав і свобод 
громадян; сприяють виявленню, припиненню та попередженню 
правопорушень; визначають форми, методики, порядок і способи превентивних 
заходів та профілактичної діяльності;  

− напрями функціональної модернізації механізмів матеріально-
технічного забезпечення системи органів внутрішніх справ, що спрямовані на 
вдосконалення роботи Департаменту матеріального забезпечення МВС та 
раціоналізацію використання фінансових ресурсів шляхом упровадження на 
спеціалізованій базі виготовлення ряду товарів та надання послуг, необхідних 
для належного рівня ресурсного підкріплення професійної діяльності;  

− компетентнісний підхід до оптимізації механізмів кадрового 
забезпечення органів внутрішніх справ та практичної реалізації положень 
сучасної освітньої парадигми, який передбачає впровадження у процес 
професійної підготовки методів активізації внутрішньо мотивованих 
характеристик особистості з метою формування ситуативної, інтелектуальної, 
функціональної та соціальної компетентності, підвищення потенціалу та 
професіоналізму персоналу; 

дістали подальшого розвитку: 
− понятійно-категоріальний апарат дослідження змісту механізмів 

державного управління діяльністю органів внутрішніх справ, а також 
співвідношення та взаємозв’язок між такими категоріями, як “управління”, 
“державне управління діяльністю органів внутрішніх справ” та “система 
забезпечення внутрішньої безпеки”, що сприятиме розкриттю ролі органів 
внутрішніх справ у вирішенні питань внутрішньої безпеки держави. В роботі 
«державне управління діяльністю органів внутрішніх справ» запропоновано 
розглядати як характерологічний вид діяльності відповідних органів виконавчої 
влади зі здійснення покладених на них функцій держави, спрямованих на 
забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на 
життя, здоров’я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, 
інтереси суспільства та держави, а також фахового призначення персоналу 
щодо комплектування національної поліції, гарантування їх якісного 
функціонування та розвитку з метою результативного вирішення завдань з 
боротьби з організованою злочинністю, охорони громадського порядку та 
гарантування внутрішньої безпеки держави; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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− систематизація напрямів модернізації правоохоронної діяльності 
органів внутрішніх справ України, які узгоджені з положеннями сучасної 
концепції демократичної правової держави, орієнтовані на підвищення дієвості 
механізмів державного управління діяльністю органів внутрішніх справ та 
ефективності функціонування поліції як найбільш місткого за обсягом 
здійснюваних правоохоронних функцій інституту забезпечення гарантій, прав і 
свобод, а саме: створення на базі органів внутрішніх справ багатопрофільної 
поліції, національної гвардії і муніципальної поліції; впровадження системних 
змін у роботу органів внутрішніх справ відповідно до першорядних домінантів 
реформування правоохоронних органів на засадах деполітизації, верховенства 
закону, децентралізації, демілітаризації, підзвітності, прозорості та співпраці з 
населенням та місцевими громадами;  

− методологічний підхід до модернізації функціональної компоненти 
органів внутрішніх справ у системі гарантування національної безпеки країни, 
що передбачає комплексне моделювання правоохоронної організації держави; 
наукове обґрунтування елементів стратегічного планування етапів 
реформування, структурної та параметричної адаптації; удосконалення 
нормативно-правової бази у сфері національної безпеки й організаційно-
правових засад діяльності органів внутрішніх справ; забезпечення 
комплексності взаємодії механізмів державного управління в системі органів 
внутрішніх справ та координацію всіх суб’єктів суспільних взаємовідносини 
для виявлення й усунення потенційних та існуючих внутрішніх і зовнішніх 
загроз.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
спрямовані на підвищення ефективності та розвиток механізмів державного 
управління в системі органів внутрішніх справ України. Основні ідеї та 
висновки дослідження доведено до рівня конкретних положень, методик та 
рекомендацій. Вони можуть бути використані у практичній діяльності 
державними органами управління, органами місцевої влади та самоврядування, 
підприємствами, громадськими організаціями. 

Також матеріали дисертації можуть виконувати методологічну й 
стимулюючу роль для подальшого розгортання досліджень щодо державного 
управління діяльністю органів внутрішніх справ України  щодо гарантування 
внутрішньої безпеки; використовуватися в процесі реформування органів 
внутрішніх справ, управління персоналом органів внутрішніх справ, кадрового 
забезпечення органів внутрішніх справ, удосконалення нормативно-правової 
бази діяльності органів внутрішніх справ, сприяти підвищенню ефективності 
функціонування підрозділів органів внутрішніх справ.  

Положення та висновки дисертації можуть бути використані для 
підготовки підручників та навчальних посібників з курсів “Державне 
управління”, “Основи управління в системі органів внутрішніх справ”, 
“Управління персоналом органів внутрішніх справ України”, “Управління 
поліцією зарубіжних країн”, у процесі викладання відповідних навчальних 
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дисциплін, слугувати матеріалом для підвищення рівня підготовки 
правоохоронців нової генерації. 

Отримані автором результати дослідження були впроваджені у роботу 
Департаменту поліції охорони Національної поліції України (акт №9 від 
24.11.2015 р.), ГУМВСУ у Львівській області (акт №65 від 22.06.2015 р.), 
УМВСУ на Львівській залізниці (акт №7 від 28.01.2015 р.), використані в 
роботі стосовно керівного складу обласного управління ОВС та з підбору 
керівних кадрів міських та районних відділів міліції Рівненської ОДА (акт 
№01/48-20 від 06.07.2015 р.), Острозької РДА (акт №33 від 17.06.2015 р. ), а 
також громадськими організаціями, серед яких «Львівська громада» (довідка 
№15 від 23.04.2015 р.), «Асоціація депутатів Львова» (довідка №21 від 
01.05.2015 р.), Західноукраїнський комітет сприяння боротьбі з організованою 
злочинністю та корупцією (довідка №27 від 11.05.2015 р.). Всеукраїнська 
громадська організація «Громада і закон» (довідка № 60 від 03.11.2015 р.). 

Теоретичні положення та матеріали дослідження використано в 
навчальному процесі Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності (акт №11 від 21.01.2015 р.), Львівського державного 
університету внутрішніх справ (акт №31 від 19.06.2015 р.), Одеського 
державного університету внутрішніх справ (акт №35 від 25.03.2015 р.), 
Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при 
Президентові України (акт №48 від 24.06.2015 р.). 

Апробація результатів. Основні положення дисертаційної роботи були 
викладені й отримали позитивну оцінку на всеукраїнських та міжнародних 
науково-практичних конференціях: “Наука України. Перспективи та потенціал” 
(м. Запоріжжя, 2013 р.); “Модернізація системи державного управління: теорія 
та практика. ” (м. Львів, 2013 р.); “Модернізація державного управління та 
європейська інтеграція України” (м. Київ, 2013 р.); “Взаємозв’язок політики і 
управління: теоретичний і прикладний аспект” (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); 
“Освіта і наука в Україні” (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); “Гуманістичний 
всесвіт 2013” (м. Львів, 2013 р.);  “Адміністративно-правове регулювання 
суспільних відносин в умовах адаптації позитивного досвіду Європейського 
Союзу” (м. Донецьк, 2013 р.); “Освітньо-наукове забезпечення діяльності 
правоохоронних органів і військових формувань України” (м. Хмельницький, 
2013 р.); “Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук” 
(м. Дніпропетровськ, 2013 р.);  “Модернізація системи державного управління: 
теорія і практика” (м. Львів, 2014 р.); “Молода наука України. Перспективи та 
пріоритети розвитку” (м. Запоріжжя, 2014 р.); “Правові, соціально-психологічні 
та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції” (м. Львів, 
2016 р.); “Проблеми розвитку публічного управління в Україні” (м. Львів, 
2016 р.); “Перспективи розвитку сучасної науки” (м. Чернігів, 2016 р.). 

Особистий внесок докторанта. Дисертація є самостійною, завершеною 
науковою роботою, одним із перших досліджень процесу модернізації 
механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ сучасної 
України. Результати і висновки, пропозиції та рекомендації, у тому числі й ті, 
що характеризують наукову новизну дисертації, одержані автором особисто.  
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Публікації.  Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 41 
наукових працях, загальним обсягом 41,9 обл.-вид. арк., у тому числі: 
індивідуальній монографії [1], колективній монографії [2], двох навчальних 
посібниках (у складі колективу авторів) [3; 4]; 18 – статті в наукових фахових 
виданнях України; 5 – статті в наукових періодичних виданнях інших держав та 
виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 14 – 
матеріали конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг 
дисертації становить 474 сторінок (основного тексту – 389 сторінок). 
Дисертація містить 6 таблиць, 6 рисунків, 11 додатків. Список використаних 
джерел – 721 найменування. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із 
науковими програмами, планами, темами, визначено мету й завдання, об’єкт, 
предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну одержаних 
результатів, їх практичне значення, зазначено особистий внесок, подано 
інформацію про апробацію і впровадження результатів роботи, зазначено 
структуру дисертації та її обсяг. 

У першому розділі – “Державне управління діяльністю органів 
внутрішніх справ як предмет наукового дослідження” – досліджено стан 
наукової розробки проблеми та її джерельної бази; з’ясовано теоретичні основи 
функціонування механізмів державного управління в системі органів 
внутрішніх справ; розглянуто процес еволюції теорії і практики державного 
управління в системі органів внутрішніх справ . 

Констатовано активізацію досліджень вітчизняних практиків і науковців з 
проблем, пов’язаних з процесом державного управління функціонуванням 
ОВС. У роботі здійснено групування наукових напрацювань з досліджуваної 
теми. Так, першу групу репрезентують праці, присвячені висвітленню 
теоретико-методологічних підвалин дослідження з питань державного 
управління. До другої групи віднесено праці, автори яких заклали теоретико-
методологічні основи дослідження систематичності національної безпеки 
країни, в якій органи ОВС забезпечують внутрішню безпеку держави та 
суспільства. Третя група - дослідження питань еволюції теорії і практики 
державного управління діяльністю органів внутрішніх справ у галузі 
гарантування безпеки країни і суспільства. Четверта група – це роботи авторів, 
які вивчали міжнародний досвід державного управління правоохоронними 
органами, у тому числі й органами внутрішніх справ. П’ята група праць 
присвячена аналізу ролі і місця ОВС у системі національної безпеки. У шосту 
групу об’єднані дослідження основних напрямів функції ОВС стосовно 
гарантування безпеки країни і суспільства. Сьому групу становили праці 
науковців, які досліджували нормативно-правові засади державного 
регулювання діяльності ОВС. Восьму групу представляють фахівці, які 
присвятили свої розробки питанням державного управління кадровим і 
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матеріально-технічним забезпеченням ОВС, що є важливою умовою їх 
ефективної діяльності. Дев’яту групу становлять праці вчених, які присвячені 
удосконаленню взаємодії ОВС у правоохоронній сфері. Дослідники певну увагу 
приділили питанням взаємодії ОВС і суспільства в справі захисту громадського 
порядку та профілактики правопорушень, взаємодії підрозділів місцевої поліції 
з населенням стосовно гарантування внутрішньої безпеки, взаємодії дільничних 
інспекторів з громадськими формуваннями тощо. Десяту групу представляють 
праці авторів, які активно розробляли питання реформування органів 
правопорядку з метою покращення якості функціонування, забезпечення 
орієнтації на кращі європейські зразки. 

Визначено, що, незважаючи на різноплановість підходів до висвітлення цієї 
тематики, у розглянутій літературі вивчаються тільки поодинокі її аспекти, які 
аналізуються відірвано один від одного, і зовсім незначна увага приділена 
модернізації механізмів державного управління діяльністю ОВС України в 
процесі широкомасштабного реформування. Значний інтерес становлять праці 
зарубіжних дослідників, які вивчають питання розвитку та вдосконалення 
функцій правоохоронних органів і поліції зокрема, а саме: Д. Алдірсона, 
І. Ансоффа, С. Бекера, В. Берга, П. Віллерса, С.  Волкера, В. Гассемера, 
А. Кульмана, C. Коха, Т. Пейна та ін. Особливу увагу ці автори акцентують на 
визначенні правового статусу національної поліції.  

Визначено, що рівень наукового дослідження визначається станом 
розробленості методології державного управління діяльністю ОВС та ступенем 
запровадження і вживання належних методів, методик, принципів та 
оперативного вирішення нагальних питань у цій сфері. В роботі «управління» 
розглядається як універсальний прийом характеристики конкретного виду 
функції - сукупність дій заради досягнення суспільно важливих цілей у процесі 
керуючого впливу суб’єкта на об’єкт, суттю якого є упорядкування 
систематичності, забезпечення її діяльності в абсолютній відповідності із 
законами її життя та розвитку.  

У процесі дослідження сутності поняття “державне управління 
діяльністю ОВС” з’ясовано, що лише на початку 1990-х рр. у вітчизняній 
науковій літературі почала з’являтися інформація про специфіку такого 
напряму державного управління, але переважно в пізнавальному контексті. 
Сьогодні державне управління діяльністю ОВС знаходить своє концентроване 
відображення у нормативно-правових документах (концепції, стратегії, 
програми, плани, закони, доктрини), положення яких визначають зміст, 
взаємозв’язки, принципи, функціональну спрямованість тощо.  

На основі вивчення еволюцію теорії і практики державного управління 
діяльністю ОВС у сфері забезпечення внутрішньої безпеки констатовано, що 
генезис поліцейської функції є історичним інститутом, становлення якого 
переважно припадає на ХVIII–XIX ст. За сутністю поліцейська діяльність на 
той час була вже сталим видом управління суспільними процесами.  

Процес пошуку оптимальної моделі поліцейської діяльності йшов 
безперервно у всіх країнах світу незалежно від обраної форми державного 
устрою, правління і політичного режиму. Аналіз історичної ретроспективи 
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свідчить, що органи внутрішніх справ у XVII-XVIII ст. побачили оригінальну 
“золоту епоху” ще за часів буття так званих “поліцейських держав”, коли у 
побудові державного управління слово “роlice” (поліція) збігалося за значенням 
з державною діяльністю (“роlicing”). Вперше у світовій історії у 
постреволюційний період у Франції Жозефом Фуше (1759-1820 рр.) була 
розроблена й успішно реалізовувалася достатньо чітка та послідовна концепція 
поліцейської діяльності (“Доктрина Фуше”), котра з часом була сприйнята 
іншими державами і багато в чому стала базою для сучасного сприйняття ролі 
поліції в забезпеченні безпеки у демократичному суспільстві. З кінця ХІХ ст. 
переважна більшість поліцейських структур світу орієнтувалась на те, що 
метою діяльності поліції є лише охорона внутрішньої безпеки держави, 
громадського порядку та запобігання кримінальним небезпекам, а не 
забезпечення добробуту країни в цілому 

Курс на реформування в середині ХХ ст. був спрямований на посилення 
законності поліцейської функції та розширення підзвітності поліції громаді. 
Але він дещо сповільнився через різке зростання злочинності на початку 1970-х 
рр. У 1980-х рр. було започатковано подальше реформування поліції, яке мало 
орієнтовуватись на потреби населення. 

З’ясовано, що наприкінці ХХ ст. більшість західних держав стали 
віддавати перевагу не охоронному, а сервісному призначенню поліції. Основні 
положення такої функції поліції були викладені в “Декларації про поліцію”, 
ухваленій у травні 1979 р. Асамблеєю Ради Європи, і знайшли закріплення у 
своєму суцільному вигляді в Європейському кодексі поліцейської етики, 
прийнятому в якості побічного регулятивного документа Ради Європи 19 
вересня 2001 р. В останні роки в Європі простежується чітка тенденція до 
інтеграції поліції у громадянське суспільство і наближення її до населення. Ця 
мета досягається за допомогою розвитку “поліції за місцем проживання”, що 
передбачає наділення поліції статусом органу публічної служби, а не просто 
органу, що відповідає за дотримання вимог законодавства. 

Проте, на відміну від європейських країн, які в законному порядку 
встановили сервісну модель поліції, органи внутрішніх справ на території 
України ще тривалий час були набором архаїзмів саме “поліцейської держави”. 
Тому нагальним питанням постало впровадження системних змін у роботу ОВС 
країни відповідно до першорядних домінантів реформування правоохоронних 
органів у демократичному суспільстві, які передбачають деполітизацію, 
верховенство закону, децентралізацію, демілітаризацію, підзвітність та 
прозорість у роботі, тісну співпрацю з населенням та місцевими громадами, 
професійну підготовку персоналу. 

Встановлено, що роль поліції на сьогочасному етапі розвитку громади 
визначається як допомога у підтримці безпечного соціального середовища, в 
якому відповідальність і права осіб, сімей та громад певним чином збалансовані 
шляхом реалізації комплексу заходів, орієнтовних на: зниження кількості 
епізодів громадських заворушень; зниження тяжкості злочинів та рівня 
злочинності; допомогу здійсненню правосуддя з метою підвищення рівня 
довіри населення до закону. Базовими завданнями поліції є підвищення рівня 
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безпеки населення; відновлення/збереження порядку та усунення проявів 
антисоціальної поведінки; знищення міжнародної та організованої злочинності, 
боротьба з тероризмом; зниження рівня злочинності шляхом виявлення причин 
та їх вивчення; зниження рівня небезпечності злочинів, які вчиняються; 
зменшення нещасних випадків та сприяння безпеці на дорогах; надання 
допомоги жертвам злочинів та свідкам.  

У роботі систематизовано напрями модернізації правоохоронної 
діяльності органів внутрішніх справ України, які узгоджені з положеннями 
сучасної концепції демократичної правової держави, орієнтовані на 
забезпечення дієвості механізмів державного управління ОВС та ефективності 
функціонування поліції як найбільш місткого за обсягом здійснюваних 
правоохоронних функцій інституту забезпечення гарантій, прав і свобод, а 
саме: створення на базі органів внутрішніх справ багатопрофільної поліції, 
національної гвардії і муніципальної поліції; впровадження системних змін у 
роботу органів внутрішніх справ відповідно до першорядних домінантів 
реформування правоохоронних органів на засадах деполітизації, верховенства 
закону, децентралізації, демілітаризації, підзвітності, прозорості та співпраці з 
населенням та місцевими громадами. 

У другому розділі – “Методологічні засади державного управління в 
системі ОВС України” – розглянуто функціональну компоненту ОВС у системі 
гарантування національної безпеки країни; систематизовано передумови 
реформування ОВС як пріоритетної вимоги суспільного розвитку; визначено 
основні напрями та механізми державного управління в системі ОВС щодо 
гарантування внутрішньої безпеки України; виокремлено та досліджено 
механізм міжнародного співробітництва ОВС України в контексті забезпечення 
внутрішньої безпеки. 

Визначено, що організаційна структура ОВС повинна забезпечувати 
виконання завдань, які поставлені перед ними згідно з їхніми функціональними 
обов’язками. Відповідно до організаційно-правових норм діяльність ОВС 
передбачає виконання таких функцій: виконавчої та охоронної, 
адміністративної, кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та 
профілактичної. Усі функції взаємопов’язані та об’єднані в єдиний комплекс 
діяльності ОВС, який передбачає охорону громадського порядку, боротьбу зі 
злочинністю, що становить загрозу для об’єктів національної безпеки. 

Встановлено, що необхідність реформування системи МВС постала з 
перших років незалежності України. Організаційні, правові, фінансові та 
соціальні чинники, швидкий розвиток нових відносин у суспільстві, механізми 
становлення правової держави зумовлювали потребу реформування ОВС 
України, щоб узгодити їхню діяльність з реаліями політичного, суспільного 
життя та перетворити їх на слуг народу, готових своєчасно прийти на допомогу 
та повною мірою забезпечувати захист прав і свобод кожного громадянина 
України. Постало питання щодо розроблення стратегії гарантування 
правопорядку та законності, адже це є однією з визначальних позицій 
демократичної, правової й соціальної держави.  
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Було розроблено декілька проектів реформування, однак всі вони не були 
реалізовані. У 1996 р. була затверджена Концепція розвитку системи МВС, але 
в цьому документі йшлося не про реформування, а про “розвиток системи”. 
Наступна спроба реформування була в 1999 р., коли МВС України змінило 
акценти в розробленні нової Концепції та розпочали практику створення 
окремих концепцій реформування деяких служб і підрозділів МВС. Основою 
для опрацювання певних програм, планів і проектів ОВС за сукупністю 
державної політики національної безпеки та реалізації їх механізмів стала 
“Стратегія національної безпеки України”, затверджена Указом Президента 
України від 12 лютого 2007 р. Згодом, 17 грудня 2009 р., був схвалений Проект 
Закону “Про концепцію реформування правоохоронних органів України”, 
метою якої було вдосконалення роботи органів правопорядку в Україні, 
встановлення ефективності взаємодії між функціями та завданнями даних 
підрозділів, з одного боку, організаційною структурою та її наповненням, з 
другого, і фінансовим, з третього боку, та гарантування захисту законних 
інтересів і прав особистості.  

Отже, практика розробки стратегічних документів виявила порушення 
базових принципів стратегічного планування реформ у правоохоронній системі, 
насамперед, принципу “гнучкості”. У механізмах формування та реалізації 
зазначених документів тільки частково було впроваджено елементи 
стратегічного планування, у них були майже відсутні процедури корегування, 
не передбачались заходи структурної та параметричної адаптації, не 
враховувалися зміни, які відбуваються в суспільстві та ОВС. Тому потрібно 
було мати наукове обґрунтування внутрішньовідомчого бачення стратегії та 
методів реформування системи МВС. 

Слід зазначити, що одним з основних аспектів, що визначають діяльність 
ОВС щодо гарантування внутрішньої безпеки країни, є напрями їх діяльності. 
Особливість діяльності ОВС України за певними спрямуваннями полягає в їх 
галузевому призначенні та соціальній ролі механізму державного управління. 
Доведено, що у практичному своєму виявленні державне управління основними 
напрямами діяльності ОВС – це комплексний вплив усієї сукупності механізмів 
державного управління в системі ОВС: організаційного, нормативно-правового, 
інституційного та міжнародного співробітництва тощо (рис. 1).  

Встановлено, що метою діяльності ОВС є захист від протиправних дій, що 
здійснюється із застосуванням відповідних механізмів, спрямованих на охорону 
основних об’єктів національної безпеки. Для реалізації цієї мети слугують такі 
основні напрями діяльності міліції: адміністративна, профілактична, 
кримінально-процесуальна, оперативно-розшукова, охоронна (за домовленістю) 
та виконавча.  
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Рис. 1. Механізми державного управління в системі ОВС України 
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Спрямований на : 
- розроблення стратегії та методів реформування системи МВС; 
- реформування системи органів МВС України; 
- ліквідацію та реорганізацію елементів організаційної 
структури МВС; 
- взаємодію ОВС з іншими правоохоронними органами й 
органами державного управління; 
- взаємодію ОВС з органами місцевої самоврядування; 
- співпрацю з громадськими організаціями; 
- взаємодію ОВС із ЗМІ. 

Спрямований на: 
1. Кадрове забезпечення: 
- створення сучасної моделі управління кадрами 
- удосконалення законодавчої бази щодо правового 

обґрунтування, урегулювання та захист персоналу ОВС. 
2. Інформаційне забезпечення: 
- отримання інформації про хід діяльності ОВС; 
- забезпечення чіткого виконання функцій ОВС; 
- формування позитивного іміджу поліції. 
3. Матеріально-технічне забезпечення: 
- впровадження сучасного виду озброєння та засобів 

охорони; 
- забезпечення потрібними технічними засобами; 
- залучення додаткових джерел фінансування; 
- удосконалення внутрішнього контролю (аудит) та ін. 

Спрямований на : 
- законодавчий розподіл повноважень; 
- чітке формулювання та юридичне закріплення пріоритетів 
підрозділів ОВС; 
- правове забезпечення формування та реалізації державної 

політики відповідно до кращого світового досвіду. 
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Спрямований на : 
- виведення функціонування ОВС на рівень міжнародних 

стандартів соціально-сервісної дії; 
- правове забезпечення  договірно-правової та  конвенційної 

діяльності (укладання і реалізація договорів, у яких регулюються 
відносини в даній сфері), інституційної діяльності  
(співробітництво в рамках міжнародних організацій); 

- співпрацю національних правоохоронних органів з 
подібними структурами ЄС; 

- впровадження використання набутого та апробованого 
міжнародного досвіду; 

- налагодження ефективного інформаційного обміну між 
представниками ОВС та суб’єктами міжнародного права; 

- поглиблення процесів європейської інтеграції у сферу 
функціонування  ОВС. 
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Проведений аналіз основних напрямів і механізмів державно-
управлінської діяльності в системі ОВС ставить перед вітчизняними фахівцями 
завдання, згідно з якими має розроблятися та реалізовуватися стратегія 
перетворення ОВС України на сучасну правоохоронну структуру, покликану 
гарантувати безпеку держави, суспільства та особи. Визначено, що для 
здійснення реформ у системі МВС України необхідно  врахувати всі виклики 
економічної та політичної розбудови країни, а не лише  копіювати міжнародний 
досвід (Німеччини, Польщі, Франції, Угорщини тощо).  

Доведено, що особливу актуальність для функціонування правоохоронних 
органів, зокрема ОВС, набувають механізми їх міжнародного співробітництва. 
Встановлено, що МВС України, реалізуючи свої функції з охорони 
громадського порядку і боротьби з організованою злочинністю, забезпечуючи 
безпеку держави, діють не ізольовано, а спільно з правоохоронними системами 
інших країн. Тому у своїй діяльності вони мають спиратися на національне 
законодавство, міжнародні угоди, а також керуватися засадами, які вироблені 
міжнародними правоохоронними організаціями. 

Визначено, що одним із основних напрямів активізації заходів МВС з 
європейської інтеграції є підвищення ефективності механізму міжнародного 
співробітництва взаємодії ОВС з міжнародними правоохоронними інститутами, 
зокрема Європолом, Інтерполом, Міжнародною асоціацією шефів поліції та ін. 

Встановлено, що за останні роки відбувається перехід злочинності 
національної в міжнародну, що вимагає об’єднання всіх сил міжнародного 
співтовариства для боротьби з цим небезпечним соціальним явищем. Механізм 
співпраці ОВС України в цій сфері реалізується у трьох напрямах: 1) укладення 
договорів у двосторонньому порядку, в яких країни регламентуватимуть 
питання щодо надання допомоги правового характеру у кримінальних справах, 
передачі засуджених осіб, які мають відбувати покарання в державі, 
громадянами якої вони є, видачі злочинців; 2) співпраця ОВС у боротьбі зі 
злочинністю на рівні регіону; 3) співпраця в межах універсальних міжнародних 
організацій. 

Обґрунтовано, що участь ОВС України в міжнародних системах безпеки 
забезпечується відповідними механізмами, які обґрунтовані міжнародними та 
національно-правовими нормами і забезпечують їх участь у миротворчих 
операціях ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Це важливий фактор міжнародної і 
національної безпеки. Аналіз cтану інформаційного забезпечення міжнародної 
роботи ОВС дає можливість зробити висновок, що ефективність реалізації 
отриманих сигналів і матеріалів про транснаціональну організовану 
злочинність, небезпеку тероризму може гарантуватися тільки за наявності 
чіткого механізму взаємодії, тривалих робочих зв’язків МВС України з 
органами правопорядку інших країн у цій сфері. Слід налагодити також 
ефективний інформаційний обмін між представниками ОВС та суб’єктами 
міжнародного права. 

Отже, механізми міжнародного співробітництва в результаті 
реформування організації МВС України мають сприяти вирішенню завдань 
виведення її на певний рівень міжнародних стандартів соціально-сервісної дії 
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та поглиблення процесів європейської інтеграції України. Виходячи з цього, 
необхідно активізувати зусилля ОВС на шляху налагодження механізмів 
міжнародного співробітництва із правоохоронними органами інших країн, 
підвищити якість діяльності відповідних підрозділів ОВС, провести 
реформування всієї системи МВС, необхідність якого вже давно назріла. 

У третьому розділі – “Нормативно-правовий механізм державного 
управління ОВС в Україні”– здійснено аналіз особливостей державного 
управління впровадженням нормативно-правових засад діяльності органів 
внутрішніх справ України, вивчено спеціальне законодавство як важливий 
механізм діяльності ОВС щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави, 
суспільства і громадянина, досліджено функціональне законодавство й основні 
принципи нормативно-правового забезпечення ОВС. 

Матеріал, розглянутий у цьому розділі, засвідчує, що на теперішньому 
етапі розвитку України державні органи управління велике значення надають 
нормативно-правовому механізму належного забезпечення дієвості всіх 
суб’єктів державного управління і, зокрема, ОВС – одного з базових державних 
інститутів. Від рівня нормативно-правового забезпечення діяльності ОВС 
залежить як ступінь захищеності людини та суспільства, так і, значною мірою, 
перспективи розвитку самої держави.  

Правове забезпечення ОВС є одним із основних завдань реформування 
правоохоронних органів. Доведено, що нормативно-правові акти визначають 
організацію функціонування ОВС та покладають на них певні завдання, а саме: 
охорону громадського порядку; гарантування внутрішньої безпеки країни; 
застереження правових порушень та їх припинення; забезпечення дорожнього 
руху; гарантування прямої безпеки населення, охорону їх свобод, прав та 
правових інтересів; охорону всіх форм власності; охорону природної сфери; 
виявлення та розкриття злочинів.  

Становлення державності в Україні, радикальні реформи в усіх сферах 
життя нашої країни, певні процеси глобалізації та геополітичні зміни в 
сучасному світі, а також значне зростання кількості правопорушень, поява 
нових видів злочинів у країні зумовлює виникнення нових, складніших, 
багатопланових проблем гарантування внутрішньої безпеки, що вимагає 
перегляду усталених підходів до нормативно-правового забезпечення 
функціонування ОВС у цій сфері. Це дає підстави стверджувати, що ефективне 
виконання завдань ОВС щодо реалізації внутрішньої безпеки держави залежить 
від розвиненої нормативно-правової бази, тобто від чіткого нормативно-
правового механізму забезпечення їх діяльності. Таке нормативно-правове 
забезпечення повинно здійснюватися з метою: розмежування права різних 
підрозділів ОВС; формулювання кола питань національної безпеки; 
закріплення заходів та видів покарань співробітників.  

Законодавство, яке визначає нормативно-правове забезпечення 
функціонування ОВС, покладає на них ряд завдань. Доведено, що основним 
завданням ОВС є діяльність щодо організації належного рівня внутрішньої 
безпеки держави. Відповідне правове забезпечення має здійснюватися з метою 
визначення певного кола питань національної безпеки, що потребують 
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розв’язання з боку ОВС, розмежування компетенцій (обов’язків і прав) різних 
служб ОВС та їх службовців щодо виконання завдань внутрішньої безпеки 
держави, суспільства і громадянина.  

Встановлено, що нормативно-правовий механізм щодо функціонування 
ОВС України у сфері внутрішньої безпеки країни визначає їх завдання, яке 
охоплює як боротьбу з організованою злочинністю в карно-правовій площині, 
так і боротьбу стосовно запобігання їй. Сукупність встановлених вищими 
органами влади нормативно-правових якостей, які надають ОВС можливість 
здійснювати діяльність, спрямовану на протидію різним видам злочинності у 
різних сферах суспільних відносин, визначається спеціальним законодавством. 

Hайбільш унормованими спеціальним законодавством у сфері 
гарантування внутрішньої безпеки держави органами внутрішніх справ є 
спеціальні (правоохоронні) заходи, спрямовані на протидію порушенням 
правопорядку, які здійснюються шляхом застосування передбачених законом 
заходів до осіб, що їх вчинили або готуються до їх вчинення, з дотриманням 
встановленого законом порядку застосування таких заходів. 

Нормативно-правовий механізм, який визначає зміст діяльності ОВС у 
галузі громадської безпеки та захисту громадського порядку, дає можливість 
зробити акцент на двох основних напрямах діяльності міліції: перший - це 
охорона встановленого громадського порядку, здоров’я та життя людей від 
загрозливих посягань, другий напрям зафіксовано в нормах законодавства про 
адміністративні правопорушення. 

Доведено, що державне управління діяльністю ОВС характеризується як 
об’єктивними, так і суб’єктивними факторами, основними з яких є: існуючий 
стан спеціального законодавства, способів нормативно-правової організації 
діяльності цих органів; ступінь урегульованості правом визначених напрямів 
діяльності різних підрозділів ОВС; стійкість і стабільність їх відносин у цій 
сфері, які планується врегулювати правом. Вказані особливості спеціального 
законодавства за своєю сутністю є алгоритмом правового забезпечення 
діяльності ОВС у контексті реалізації завдань щодо гарантування безпеки 
держави, суспільства і громадян. 

Встановлено, що всі принципи, закріплено законодавцем у законодавчих 
актах, які забезпечують діяльність ОВС у сфері внутрішньої безпеки держави, 
діють у певному взаємозв’язку, оскільки об’єднані спільною метою сприяти 
механізму ефективної дієвості даних органів, закріпити відповідне виконання 
обов’язків і прав своїх працівників. Адже сутність законності полягає в 
дотриманні вимог законів та нормативних актів органами держави, посадовими 
особами, громадськими організаціями та громадянами. 

В роботі обґрунтовано принципи державного управління із забезпечення 
правових засад функціонування ОВС, а саме: законність; верховенство права; 
об’єктивність; системність; пріоритет норм міжнародного права щодо 
державного законодавства; гарантії безпеки особи; гуманізм; неупередженість; 
нерозривність правового регулювання та правового впливу; адміністративний 
вплив; адміністративна відповідальність; єдність та цілісність діяльності 
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правоохоронних органів і ОВС зокрема; правова обґрунтованість нормотворчих 
ініціатив ОВС; науковість; гласність; демократизм; ефективність тощо. 

Для формування та ухвалення засад державного управління 
впровадженням спеціального й функціонального законодавства в діяльність 
ОВС України плідним має стати застосування системного підходу, що 
передбачає урахування економічних, соціальних, політичних, духовних змін у 
суспільному житті країни, чітке розуміння стратегічних цілей і завдань 
функціонування ОВС щодо гарантування безпеки держави і суспільства. 

Правозастосовча практика ОВС багато виграла б від створення єдиного 
нормативного акта, в якому у сконцентрованому вигляді визначались би усі 
основні норми правоохоронної діяльності даних органів. Досягнення якісно 
сучасного рівня нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС 
України можливе лише на основі планомірного й наукового підходу, 
сформованого на принципах наступності й перспективного бачення розвитку 
нормативної бази. 

У четвертому розділі – «Напрями концептуальних трансформацій 
організаційного механізму державного управління в системі ОВС України” – 
розглянуто основні напрями процесу оптимізації кадрового забезпечення ОВС, 
систематизовано концептуальні засади вдосконалення системи управління 
персоналом ОВС; запропоновано напрями вдосконалення організації 
матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС України. 

Доведено, що основою ефективного гарантування внутрішньої безпеки 
України є впровадження організаційного механізму управління кадровим 
забезпеченням функціонування ОВС, який здійснюється під впливом 
особливостей управління, які враховують кількісні, а також і якісні зміни 
кадрового складу ОВС та визначають їх потреби. 

Оптимізація кадрової політики в системі ОВС є складним процесом, який 
вимагає послідовної реалізації законодавчих, організаційно-управлінських, 
дослідницьких та наукових заходів, перспективності та прагматизму. Тому 
головними принципами організаційного механізму кадрового забезпечення 
МВC є науково обґрунтовані потреби структур та підрозділів ОВС у 
співробітниках того чи іншого фаху; перспективність, її випереджальний 
характер, заснований на прогнозуванні кадрової ситуації; ретельність у відборі 
та вивченні співробітників за їх моральними та діловими ознаками; вчасне 
оновлення персоналу, найкраще поєднання фахових та молодих співробітників 
в чисельності та гарантування законності і справедливості у вирішенні 
кадрових питань. 

Встановлено, що формування єдиної системи діяльності кадрів ОВС має 
бути взаємопов’язане з головними завданнями щодо зміцнення правопорядку і 
законності та повною мірою відповідати потребам країни. Основними 
вимогами організаційного механізму кадрового забезпечення системи МВС 
України є удосконалення управлінських процесів та професійна комплектація 
особового складу. 

З’ясовано, що для реалізації поставлених завдань для відомчих 
навчальних закладів були визначені вимоги щодо підвищення професійної 
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підготовки майбутніх фахівців для ОВС, які базуються на організаційному, 
правовому, матеріальному, педагогічному, психологічному й інформаційному 
забезпеченні. До основних завдань у правоохоронній сфері належить створення 
сучасної гнучкої системи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу 
для ОВС з метою приведення роботи ОВС у відповідність до найкращих 
міжнародних стереотипів та внутрішньодержавних вимог, гарантування 
соціально-сервісної діяльності цих органів. 

Таким чином, основні напрями організаційного механізму та процесу 
оптимізації кадрового забезпечення ОВС сформульовані у ряді концептуальних 
положень, серед яких: професіоналізм; знання законодавчої бази 
функціонування ОВС; реалізація своїх знань у практичній роботі; вміння та 
навички працювати як у штатних, так і позаштатних ситуаціях; знання 
технології керівництва ОВС; вдосконалення нормативно-правового 
забезпечення процесу підготовки кадрів для ОВС. 

З’ясовано, що управління кадрами ОВС України полягає у створенні 
системи управління кадрами, визначенні попиту організації у кадрах, 
здійсненні маркетингу персоналу, нормуванні чисельності й обліку кадрів 
(табл. 1).  

                               Таблиця 1 
 Система управління кадрами           

 

Підсистеми 

управління 

Фнкції управління 

 

 

Цільова  

- інформаційне забезпечення;  
- ресурсне забезпечення;  
- технічне забезпечення; 
- правове забезпечення; 
- нормативно-методичне забезпечення;  
- забезпечення діловодства. 

 

Функціональна  

- адміністративного та лінійного керівництва; 
- маркетингу та планування; 
- управління мотивацією поведінки кадрів; 
- управління наймом та обліком кадрів. 

 

Адаптуюча  

- управління службовими взаємовідносинами; 
- управління безпекою персоналу; 
- перепідготовка та підвищення професійності; 
- забезпечення соціальних потреб персоналу ОВС. 

 
Також воно охоплює переміщення кадрів: ділове оцінювання персоналу; 

відбір та прийом кадрів; мотивацію персоналу; профорієнтацію та управління 
пристосуванням персоналу; управління стресами та конфліктами; навчання, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку персоналу; гарантування безпеки 
кадрів; управління поведінкою персоналу в структурі; управління кар’єрним 
ростом та професійно-службовим просуванням; правове, нормативно-
методичне та виробниче управління кадрами; управління соціальним розвитком 
персоналу. 
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Обґрунтовано, що зміст організаційного механізму та процесу оптимізації 
кадрового забезпечення ОВС, управління кадрами ОВС, його організаційно-
виховні, соціально-психологічні завдання повинні відповідати сучасній моделі 
управління персоналом, що буде сприяти якісному забезпеченню внутрішньої 
безпеки країни.  

Таким чином, сучасну модель управління персоналом необхідно 
розглядати з позиції чотирьох рівнів: політичного, стратегічного, тактичного й 
оперативного.  

Встановлено, що матеріально-технічне забезпечення в системі органів 
внутрішніх справ України ґрунтується на реалізації системи господарських і 
товарно-грошових відносин, які виникають між державними органами влади, 
службами МВС України, організаціями, підприємствами, фізичними особами, з 
одного боку, та відділами ОВС, з іншого, в ході організації постачання 
технічних, матеріальних і військових ресурсів для задоволення вимог згідно з 
реалізацією ОВС своїх обов’язків. Для реалізації поставлених завдань у сфері 
матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС необхідно включити 
принципи: системності; плановості матеріально-технічного забезпечення; 
підконтрольності технічного забезпечення; економічності матеріального 
забезпечення ОВС. 

З’ясовано, що сучасний стан економіки України вносить свої корективи в 
систему матеріально-технічного забезпечення ОВС, що потребує 
вдосконалення організаційного механізму, який передбачає такі практичні 
заходи, як: впровадження в ОВС сучасного виду озброєння; забезпечення 
потрібними технічними засобами за рахунок використання позабюджетних 
коштів; залучення додаткових джерел фінансування; задіяння добровільних 
внесків; жорстка економія та контроль за розподілом грошових коштів на 
матеріально-технічні та енергетичні ресурси; удосконалення внутрішнього 
контролю (аудит); відповідальність за неефективне використання матеріально-
технічного забезпечення співробітниками ОВС. 

Доведено, що вдосконалення організаційного механізму матеріально-
технічного забезпечення в системі ОВС нерозривно пов’язане з визнанням 
верховенства права та передбачає створення єдиного кодифікованого акта 
(кодексу або основ законодавства), який встановлював би основні підходи до 
врегулювання матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС.  

Обґрунтовано, що в умовах глибоких соціально-економічних перетворень 
у державі, змін фінансового, технічного та матеріального забезпечення ОВС 
України цей процес повинен відбуватися не шляхом саморозвитку, а на основі 
його системної зумовленості, що вимагає необхідність розробки і застосування 
логістичного підходу.  

У п’ятому розділі – “Пріоритетні напрями, засоби і технології 
системної модернізації механізмів державного управління ОВС у сучасних 
умовах” – розкрито значення міжнародного досвіду державного управління 
ОВС і визначено можливості його використання в Україні; систематизовано 
світовий досвід практики реформування органів правопорядку; обґрунтовано 
напрями модернізації інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС та 
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запропоновано шляхи вдосконалення інституційного механізму державного 
управління в системі ОВС.  

Сучасний стан захисту суспільства залежить від результативності й 
ефективності модернізації механізмів державного управління ОВС і дієвим 
способом проведення реформаторських змін у цьому напрямі є вивчення й 
опрацювання іноземного досвіду, обдумане застосування існуючих у світі 
моделей і підходів до здійснення правоохоронної діяльності. Доведено, що 
використання прогресивних підходів і моделей до управління роботою 
поліцейських сил в іноземних державах дає можливість визначити 
магістральний шлях удосконалення діяльності ОВС України, застосувати 
найбільш ефективні організаційно-правові форми до діяльності гарантування 
національної безпеки країни. 

Констатовано, що у світовому співтоваристві наявні три моделі 
гарантування внутрішньої безпеки: централізована, або континентальна, 
модель; децентралізована модель; комбінована (напівцентралізована) модель. 
Встановлено, що попри широку варіативність правових засад управління 
діяльністю поліції в сучасних державних моделях зарубіжних країн, загальними 
для них є: забезпечення верховенства закону, деполітизація, демілітаризація і 
децентралізація органів поліції, організація прозорості та підзвітності їх 
діяльності, налагодження тісної співпраці цих органів з громадянами та 
місцевими громадами і сприяння професійній підготовці персоналу поліції. 

Ключовими напрямами підвищення ефективності поліцейського 
функціонування зарубіжних держав вважається, насамперед, сприяння органів 
державного управління: зміцненню взаємозв’язку підрозділів і галузевих служб 
поліції між собою й іншими структурами правопорядку та населенням; 
подальшій спеціалізації персоналу в боротьбі із конкретними видами 
правопорушень; покращенню професійної підготовки особового складу тощо.  

Докорінне реформування ОВС в Україні постає невіддільним елементом 
демократичного громадського життя та побудови правової держави. Доведено, 
що ОВС України вже давно необхідні докорінні реформи. Йдеться не про зміну 
назви відомства чи підрозділу, а саме про реформу, розпочинаючи від правил 
формування і субординацію всіх підрозділів і завершуючи підходами до 
оцінювання показників їхньої діяльності.  

На основі аналізу результатів дослідження визначено такі проблеми у 
формуванні структури ОВС, а саме: надмірно громіздка структура органів 
правопорядку, в якій наявні дублюючі функції; відсутність наукового 
обґрунтування штатної чисельності; неврахування соціально-економічних 
характеристик територій обслуговування й обсягу та змісту виконуваної 
роботи; відсутність громадського контролю; недосконалість законодавчого 
регулювання тощо. 

Обґрунтовано, що реформу ОВС слід проводити у декілька етапів. На 
першому етапі необхідно погодити концепцію реформування та прийняти закон 
про поліцію і поліцейську діяльність. На другому етапі необхідно привести 
нормативно-правову базу у відповідність до вимог сучасного законодавства. 
Третій етап вимагає послідовного впровадження реформи. Для цього необхідно 
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розробити Програму реформування, яка повинна містити обґрунтування етапів 
і термінів здійснення реформи; а також критерії та механізми оцінювання 
перехідних і завершальних результатів. 

Доведено, що у нормативній базі МВС України потрібно закріпити 
деталізований спектр завдань, повноважень і функцій, які мінімізують ризик 
неправомірних дій працівників міліції та дадуть можливість зменшити ризик 
порушень закону з боку співробітників МВС України. Необхідно максимально 
регламентувати роботу керівників шляхом розроблення ґрунтовних 
нормативних актів, інструкцій, рекомендацій. Для полегшення застосування ці 
законодавчі акти необхідно звести в єдиний комплексний документ - Кодекс 
поведінки поліції. Встановлено, що важливим завданням модернізації ОВС є 
перетворення поліції на дієвий державний інститут, який забезпечує надійний 
захист прав і свобод громадянина та людини, користується повагою та довірою 
людей. Автором запропоновані імперативи сучасної державно-управлінської 
моделі функціонування  системи МВС (рис. 2).  

Важливе місце в діяльності ОВС України посідає інформаційно-
аналітичне забезпечення. Сучасне інформаційно-аналітичне забезпечення у 
діяльності ОВС щодо організації боротьби зі злочинами та запобігання 
правопорушенням має стати надійною запорукою успіху в реалізації завдань 
внутрішньої безпеки держави. 

Встановлено, що головними завданнями підвищення ефективності 
інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС є: збирання, оброблення та 
узагальнення оперативно-розшукової, оперативної, аналітичної, оперативно-
довідкової, контрольної та статистичної інформації для оцінювання стану та 
прийняття обґрунтованих найкращих рішень на усіх рівнях функціонування 
ОВС; забезпечення отримання оперативної інформації у систематизованому, 
повному та зручному вигляді для використання працівниками та відділами ОВС 
для розслідування, розкриття, розшуку злочинців і попередження злочинів; 
гарантування захищеності інформації; забезпечення ефективної та динамічної 
інформаційної взаємодії всіх структурних підрозділів ОВС України, інших 
правоохоронних органів та державних установ.  

Результати інформаційно-аналітичного забезпечення є особливо 
важливими для співробітників ОВС, оскільки від оперативності і швидкості 
прийняття управлінського рішення нерідко залежить життя людини. Доведено, 
що реалізувати поставлені завдання засобами сучасного інформаційного 
забезпечення можна за умов виконання таких вимог: розроблення комплексу 
організаційних, правових, технічних і технологічних заходів, методів і засобів, 
які забезпечують інформаційні зв'язки її елементів (об'єктів і суб'єктів) у 
процесі управління та функціонування системи ОВС; утворення інформаційних 
багатоцільових підсистем функціонування ОВС тощо. 



22 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Імперативи державно-управлінської моделі  
функціонування  системи МВС 
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захищеності, стандартними базами даних, порядком планування поточної 
робочої дії та дистанційного контролю за ефективністю роботи певних 
виконавців ОВС. 

Доведено, що на інформаційно-аналітичне забезпечення ОВС покладено 
функції, що визначають зміст, обсяг, якість інформації, яка необхідна для 
здійснення управління, а також заходів щодо отримання, накопичення, обробки 
та систематизації даної інформації з метою застосування різних методик, 
методів та технічних засобів. 

До однієї з найбільш важливих управлінських проблем, що гальмує 
ефективність діяльності ОВС України у сфері гарантування внутрішньої 
безпеки держави, належить слабкий і недосконалий інституційний механізм 
взаємодії ОВС у правоохоронній сфері, а саме: з іншими правоохоронними 
органами, з органами державного управління, з органами місцевого 
самоврядування та ЗМІ. Так вже склалося, що всі правоохоронні органи 
тривалий час здійснювали свою діяльність у закритому режимі. 

Встановлено, що, відповідно до законодавчого забезпечення, 
інституційний механізм взаємодії ОВС з іншими правоохоронними органами та 
органами державної влади повинен охоплювати такі складові: напрацювання 
завдань для всіх сторін; розподіл сил, розроблення спільного плану загальних 
дій; визначення засобів і способів підтримки взаємодії між суб’єктами; 
здійснення інспектування діяльності сторін і оцінювання роботи суб’єктів. 

Визначено, що інституційний механізм взаємодії ОВС та органів 
місцевого самоврядування у правоохоронній сфері має включати чотири 
основні функції: планування, організацію, управління, зв’язок для обміну 
інформацією. Отже, основними напрямами забезпечення інституційного 
механізму взаємодії ОВС з органами місцевого самоврядування є: по-перше, 
обмін інформацією про ситуацію правопорядку та заходи щодо його охорони; 
по-друге, спільні заходи комплексних цільових програм та проведення окремих 
заходів (зокрема, щодо гарантування безпеки переміщення транспорту); по-
третє, формування в структурі органів місцевого самоврядування й органів 
внутрішніх справ окремих елементів, які повинні відповідати за їх взаємодію у 
сфері забезпечення правопорядку на територіях, підлеглих місцевому 
самоврядуванню (комісій, відділів, органів) тощо. 

Встановлено, що інституційний механізм взаємодії ОВС і громадян має 
включати: спільне розроблення, погодження дій та реалізацію заходів для 
боротьби з правопорушеннями й захисту громадського порядку; обмін 
інформацією, що поглиблює інформаційну взаємодію; профілактику 
правопорушень і злочинності; допомогу з боку співробітників міліції 
громадським організаціям щодо проведення заходів для боротьби з 
правопорушеннями й охорони громадського порядку; запровадження 
спеціального та правового навчання осіб, які бажають здійснювати 
правоохоронні функції.  

Необхідно відзначити, що МВС приділяють значну увагу інституційному 
механізму взаємодії ОВС із ЗМІ, які забезпечують комунікативні відносини з 
населенням. Необхідність співпраці ОВС із ЗМІ є способом оптимізації роботи 
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кожної з даних структур: для ЗМІ – це можливість удосконалення 
інформування суспільства про боротьбу зі злочинністю, зокрема забезпечення 
необхідної відкритості у діяльності ОВС та формування, що важливо, правової 
культури населення, а для ОВС – засіб забезпечення допомогою з боку 
населення та засіб пошуку нових джерел інформації для реалізації своїх 
функцій. 

Для вдосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС зі ЗМІ слід 
передусім залучати дільничних інспекторів поліції, працівників патрульно-
постової служби поліції й інших, тобто тих працівників ОВС, служба яких 
проходить у безпосередньому контакті з громадянами.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та вирішено актуальну 
наукову проблему щодо модернізації механізмів державного управління в 
системі органів внутрішніх справ сучасної України. Поставлену в дослідженні 
мету досягнуто, основні завдання виконано.  

До основних результатів, одержаних унаслідок проведеного дослідження, 
віднесено таке: 

1. Оцінено стан наукової розробки проблеми і розкрито теоретичні 
основи дослідження механізмів державного управління в системі органів 
внутрішніх справ. Зокрема, проаналізовано значну кількість наукових праць, 
присвячених питанням державного управління в системі, та з’ясовано сутність 
категорій, які визначають особливості діяльності ОВС. Здійснено 
систематизацію, доповнення та взаємоузгодження базових дефініцій 
дослідження. Показано, що державне управління діяльністю ОВС являє собою 
характерологічний вид діяльності органів державного управління і фахового 
призначення персоналу щодо комплектування національної поліції, 
гарантування їх якісного функціонування та розвитку з метою результативного 
вирішення завдань щодо боротьби з організованою злочинністю, охорони 
громадського порядку та внутрішньої безпеки держави, які поставлені перед 
ними.   

Окреслено теоретико-методологічні основи державного управління в 
системі ОВС та проаналізовано їх основні особливості, зокрема поглиблено 
їхню характеристику; визначено головні функції державного управління в 
системі ОВС (визначення цільових завдань, розроблення методів та 
інструментів досягнення цілей, формування моделі управління ОВС). У роботі 
був використаний комплексний підхід, який забезпечив вивчення історичних, 
економічних, соціальних, ідеологічних факторів впливу на діяльність ОВС 
України щодо забезпечення внутрішньої безпеки. Для досягнення зазначеної 
мети та поставлених завдань використовувались методи, які дали змогу 
забезпечити отримання об’єктивних, достовірних результатів з цієї 
проблематики. 

2. Узагальнено та системно відображено еволюцію теорії і практики 
державного управління діяльністю ОВС. Доведено, що, на відміну від 
зарубіжних держав, які застосовують сервісну модель поліції, ОВС України 
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тривалий час виконували функції “поліцейської держави”. Тому загальним 
питанням постає запровадження системних змін у державному механізмі 
функціонування ОВС щодо внутрішньої безпеки країни, які мають відповідати 
основним принципам реформування правоохоронних органів у демократичних 
країнах, які мали забезпечувати верховенство закону - відповідність нормативної 
бази до процедури вимогам закону, забезпечення законності дій персоналу; 
децентралізацію - підвищення самостійності територіальних підрозділів, 
підвищення ролі органів місцевого самоврядування в діяльності підрозділів 
МВС; деполітизацію - мінімізація політичного впливу на діяльність персоналу; 
підзвітність та прозорість у роботі - побудова якісної багаторівневої системи 
звітності та відповідальності перед суспільством, розроблення політики якості в 
наданні правоохоронних послуг, підвищення ролі громадського контролю; 
демілітаризацію - створення цивільної моделі діяльності та стосунків  персоналу; 
професійну підготовку персоналу - розроблення нових критеріїв та процедур 
відбору персоналу, забезпечення соціального захисту персоналу, удосконалення 
системи внутрішнього контролю за діями персоналу; тісну співпрацю з 
місцевими громадами - створення сервісної моделі діяльності, орієнтованої на 
вирішення проблем населення, запровадження засад community policing у сфері 
забезпечення громадського порядку. 

3. Визначено пріоритетні напрями і механізми державного управління в 
системі ОВС сучасної України. Насамперед уточнено, що відповідно до 
організаційно-правових норм діяльність ОВС передбачає виконання таких 
функцій: виконавчої та охоронної, адміністративної, кримінально-процесуальної, 
оперативно-розшукової та профілактичної. Усі функції взаємопов’язані та 
об’єднані в єдиний комплекс діяльності ОВС, який передбачає охорону 
громадського порядку, боротьбу зі злочинністю, що становить загрозу для 
об’єктів національної безпеки. Розуміння того, що поліція є специфічним 
системним утворенням, має вагоме теоретичне та практичне значення, яке дає 
змогу з’ясувати, яким вимогам системної організації повинні відповідати ОВС, 
щоб вони могли гарантувати ефективне досягнення завдань, які були 
поставлені перед ними в контексті національної безпеки. 

Показано, що особливості діяльності ОВС України, за самостійними 
напрямами функціонування, полягають в їх галузевому призначенні та 
суспільній ролі в механізмі державного управління та в специфічному змісті 
роботи цих органів як важливого суб’єкта системи гарантування внутрішньої 
безпеки. Всі напрями діяльності ОВС взаємопов’язані між собою й формують 
один комплексний механізм державного управління в системі ОВС щодо 
забезпечення внутрішньої безпеки держави та населення. Комплексний 
механізм державного управління в системі ОВС включає в себе такі механізми: 
організаційний, нормативний, інституційний та міжнародного співробітництва. 
За допомогою даних механізмів державного управління ОВС забезпечується 
охорона громадського порядку, гарантування громадської безпеки та боротьби 
зі злочинністю як головною загрозою певним об’єктам національної безпеки, 
нормативно-правове забезпечення та співпраця з міжнародними організаціями, 
що допоможе успішно реформувати структуру МВС та вийти на європейський 
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рівень. Для реалізації діяльності ОВС щодо захисту із застосуванням 
відповідних механізмів, які спрямовані на охорону основних об’єктів 
внутрішньої безпеки, необхідно реалізувати такі основні напрями діяльності 
поліції, як: адміністративна, профілактична, кримінально-процесуальна, 
оперативно-розшукова, охоронна (за домовленістю) та виконавча. Всі напрями 
направлені на реалізацію механізмів державного управління ОВС, 
взаємопов’язані й утворюють цілісний комплекс діяльності, що визначає рівень 
загроз інтересам України та має за мету їх усунення. 

4. Розкрито роль механізмів міжнародного співробітництва ОВС із 
регіональними та міжнародними системами безпеки, що поєднано з процесом 
взаємозалежності, інтеграції та глобалізації економічних і політичних процесів 
на сучасному етапі розвитку людства. У рамках міжнародного співробітництва 
щодо забезпечення взаємодії ОВС України з іноземними правоохоронними 
органами з питань, що стосуються боротьби зі злочинністю, співпраці у 
розшуку злочинців та в розслідуваннях злочинів, МВС здійснює комплекс 
заходів із розширення наявної договірно-правової бази міжнародного 
співробітництва. Це питання набуває особливої актуальності з огляду на 
підписання та ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС. Участь ОВС України в 
міжнародних системах безпеки забезпечується відповідними механізмами, які 
обґрунтовані міжнародними та національно-правовими нормами і забезпечують 
їх участь у миротворчих операціях ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Тому механізми 
міжнародного співробітництва внаслідок реформування організації МВС 
України мають сприяти вирішенню завдань щодо виведення її на певний рівень 
міжнародних стандартів соціально-сервісної дії та поглиблення процесів 
європейської інтеграції України. 

5. Окреслено зміст і особливості базових механізмів (нормативно-
правового, інституційного, організаційного, кадрового, ресурсного, 
інформаційно-аналітичного та інших) державного управління діяльністю ОВС в 
Україні. 

З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку України вищі органи 
державного управління велике значення приділяють належному нормативно-
правовому забезпеченню функціонування всіх суб’єктів державного управління 
і зокрема ОВС – одному з базових державних інститутів. Від рівня 
законодавчого забезпечення функціонування ОВС залежить як ступінь 
захищеності людини та суспільства, так і майбутній розвиток самої держави.  

Якісне, ефективне виконання ОВС завдань щодо організації внутрішньої 
безпеки держави значною мірою буде залежати від добре розвиненої 
нормативної бази (спеціального і функціонального законодавства), тобто від 
наявності чіткого механізму нормативно-правового забезпечення цієї діяльності 
за допомогою законів та інших законодавчих актів. Такий механізм 
законодавчого забезпечення повинен здійснюватися з метою визначення кола 
питань внутрішньої безпеки, що потребують їх реалізації з боку ОВС, 
розмежування повноважень (обов’язків і прав) різних її служб та посадових 
осіб під час гарантування внутрішньої безпеки держави, суспільства і 
громадянина.  
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Розкрито, що основою державної кадрової політики у сфері гарантування 
внутрішньої безпеки України є процес управління кадровими процесами, який 
характеризується цілеспрямованим, спланованим, координуючим і свідомо 
організуючим впливом суб’єктів керування на якісні та кількісні зміни 
кадрового забезпечення ОВС шляхом визначення їх потреби в персоналі та 
здійсненні координуючих дій з метою досягнення поставленої перед ними 
мети. Важливими складовими кадрового забезпечення МВC України визначені: 
наукова обґрунтованість попиту органів та підрозділів внутрішніх справ у 
кадрах того чи іншого фаху; перспективність, її випереджальний характер, 
заснований на прогнозуванні кадрової ситуації; добросовісність відбору та 
навчання співробітників за їх моральними та діловими можливостями; вчасне 
поновлення персоналу, оптимальне поєднання кількості та молодих і 
досвідчених кадрів; гарантування справедливості та законності при вирішенні 
кадрових питань. 

Оскільки стан, який склався у сфері управління персоналом ОВС, певною 
мірою відображає основні закономірності та тенденції розвитку управління 
кадрами як окремого спрямування управлінської функції. Тому сучасну модель 
управління персоналом необхідно розглядати з позиції чотирьох рівнів: 
політичного, стратегічного, тактичного й оперативного. Адже важливою 
вимогою сучасної моделі управління персоналом ОВС є обґрунтування 
стратегії управління кадрами.  

Здійснено аналіз матеріально-технічного забезпечення ОВС та 
встановлено, що одним із напрямів оптимізації діяльності системи МВС з 
метою підвищення якості її діяльності у сфері гарантування внутрішньої 
безпеки є належний його рівень. Без надійного, чітко налагодженого 
матеріально-технічного забезпечення ОВС керування такою численною та 
багатогалузевою системою не може бути успішним. Обґрунтовано, що для 
реалізації поставлених завдань у сфері матеріально-технічного забезпечення в 
системі ОВС необхідно включити принципи: системності; плановості 
матеріально-технічного забезпечення; підконтрольності технічного 
забезпечення; економічності матеріального забезпечення ОВС.  

Інституційний механізм взаємодії ОВС та органів місцевого 
самоврядування у правоохоронній сфері має включати чотири основні функції: 
планування; організацію; управління; зв’язок для обміну інформацією. 
Основними напрямами забезпечення інституційного механізму взаємодії ОВС з 
органами місцевого самоврядування мають бути: обмін інформацією про 
ситуацію правопорядку та заходи щодо його охорони; спільні заходи 
комплексних цільових програм та проведення окремих заходів; формування в 
структурі органів місцевого самоврядування й органів внутрішніх справ 
окремих елементів, які повинні відповідати за їх взаємодію у сфері 
забезпечення правопорядку на територіях, підлеглих органам місцевого 
самоврядування (комісій, відділів, органів) тощо. 

6. Розроблено, науково обґрунтовано і внесено теоретико-методологічні й 
практичні рекомендації щодо модернізації механізмів державного управління в 
системі органів внутрішніх справ сучасної України. 
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Для того, щоб нормативно-правова діяльність органів внутрішніх справ 
стосовно реалізації завдань внутрішньої безпеки держави відповідала змісту 
сучасних нормативно-правових відносин у сфері державного управління, 
необхідно розробити ґрунтовну класифікацію нормативно-правових постанов, 
які налагоджують роботу ОВС у сфері гарантування внутрішньої безпеки 
держави і суспільства. 

Для покращення роботи ОВС щодо організації внутрішньої безпеки 
держави, суспільства і громадянина необхідно зробити все для закріплення 
основних міжнародних законодавчих правил для боротьби з організованою 
злочинністю; привести національне законодавство у відповідність до 
міжнародних норм; забезпечити правильне та широке використання 
національно-правових правил, які мають відповідати світовим нормам як у 
самостійній діяльності цих органів, так і у взаємовідносинах з органами 
іноземних країн. 

Під час розроблення стратегії управління кадрами ОВС України важливо 
врахувати досвід, накопичений у ряді країн ЄС: управління персоналом має 
базуватися на законодавстві; координуватись з єдиного центру; передбачати 
самостійність та відповідальність службовців. Сучасна модель кадрового 
забезпечення ОВС (за основу взято комбіновану модель управління) має 
складатися насамперед з обґрунтування необхідного кількісного складу 
персоналу, з урахуванням його посадової категорійності та рівня професійного 
навчання; вдосконалення кадрової роботи шляхом якісного підбору, 
розстановки, переміщення, формування кандидатів на висування, оцінювання 
ділових якостей співробітників; необхідного заохочення професійної діяльності 
і виховання персоналу за допомогою застосування заходів морального і 
матеріального стимулювання, дисциплінарної практики, підвищення правової 
культури. 

Для вдосконалення матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС 
необхідне створення єдиного кодифікованого акта (кодексу), який буде 
встановлювати основні підходи до врегулювання матеріально-технічного 
забезпечення в системі ОВС; буде сприяти максимальному наближенню роботи 
цих органів до високих стандартів організації та функціонування структур 
правоохоронних органів розвинутих демократичних держав, особливими 
ознаками яких є більш ефективне виконання певних завдань. Вирішення цієї 
проблеми передбачає необхідність розробки і застосування логістичного 
підходу з метою ефективного матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення в системі ОВС. 

Для успішної реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління підрозділами ОВС необхідно систематизувати відомчі законодавчі 
акти, звести їх до єдиного нормативно-правового документа, який має 
забезпечувати комплексне вирішення завдань, пов’язаних з інформаційно-
правовим забезпеченням діяльності ОВС, і сприяти конкретизації норм і 
положень щодо порядку збору, накопичення та обробки інформації, 
підвищенню відповідальності керівників ОВС за організацію цієї роботи. 
Важливо запровадити одну систему документообігу з новими механізмами її 
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захищеності, стандартними базами даних, порядком планування поточної 
робочої дії та дистанційного контролю за ефективністю роботи певних 
виконавців ОВС, що значно підвищить ефективність роботи підрозділів ОВС. 

Для вдосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС з іншими 
правоохоронними органами та органами державної влади на законодавчому 
рівні він повинен охоплювати такі складові: напрацювання завдань для всіх 
сторін; розподіл сил, розроблення спільного плану загальних дій; визначення 
засобів і способів підтримки взаємодії між суб’єктами; здійснення 
інспектування діяльності сторін і оцінювання роботи суб’єктів.  

Удосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС з громадянами 
має здійснюватися, з одного боку, на основі забезпечення взаємодії на підставі 
закону, а з іншого – за допомогою покращення партнерських відносин між 
співробітниками міліції (поліції) та громадянами й підвищення ефективності 
комунікативних зв’язків з населенням. Для вдосконалення інституційного 
механізму взаємодії ОВС зі ЗМІ слід передусім залучати дільничних 
інспекторів поліції, працівників патрульно-постової служби поліції й інших, 
тобто тих працівників ОВС, служба яких проходить у безпосередньому 
контакті з громадянами. Разом з тим потрібно частіше за присутністю ЗМІ 
проводити зустрічі з громадськістю у форматі “круглих столів”, прес-клубів 
тощо для розгляду питань, які з'ясовані в результаті опитування громадян, 
аналізу їх листів. 

Здійснюючи всі перетворення щодо модернізації механізмів державного 
управління в системі ОВС з метою підвищення ефективності забезпечення 
внутрішньої безпеки країни, не слід допускати механічного копіювання чужих 
зразків і способів реалізації взаємодії ОВС з іншими виконавчими органами 
влади, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями та ЗМІ. 
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АНОТАЦІЯ 
Криштанович М.Ф. Модернізація механізмів державного управління в 

системі органів внутрішніх справ сучасної України. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02. – механізми державного управління. – 
Львівський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2016. 

Мета дослідження полягала в комплексному аналізі та системному 
висвітленні проблеми модернізації механізмів державного управління в системі 
органів внутрішніх справ сучасної України. Відповідно до визначеної мети, 
автором оцінено стан наукової розробки проблеми і розкрито теоретичні 
основи дослідження механізмів державного управління в системі органів 
внутрішніх справ; узагальнено та системно відображено еволюцію теорії і 
практики державного управління діяльністю ОВС; визначено пріоритетні 
напрями і механізми державного управління в системі ОВС сучасної України; 
розкрито роль міжнародного співробітництва в процесі модернізації ОВС 
України; окреслено зміст і особливості базових механізмів (нормативно-
правового, інституційного, організаційного, кадрового, ресурсного, 
інформаційно-аналітичного та інших) державного управління діяльністю ОВС в 
Україні; розроблено, науково обґрунтовано і внесено теоретико-методологічні 
й практичні рекомендації щодо модернізації механізмів державного управління 
в системі органів внутрішніх справ сучасної України. 

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, 
механізми реформування, органи внутрішніх справ, національна поліція. 

 
АННОТАЦИЯ 

Криштанович М.Ф. Модернизация механизмов государственного  
управления в системе органов внутренних дел современной Украины. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук государственного 
управления по специальности 25.00.02. – механизмы государственного 
управления.– Львовский региональный институт государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте 
Украины. – Львов, 2016. 

Цель исследования заключалась в комплексном анализе и системном 
освещении проблемы модернизации механизмов государственного управления 
в системе органов внутренних дел современной Украины. Согласно 
определенной цели автором оценено состояние научной разработки проблемы и 
раскрыты теоретические основы исследования механизмов государственного 
управления в системе органов внутренних дел; обобщена и системно отражена 
эволюция теории и практики государственного управления деятельностью 
ОВД; определены приоритетные направления и механизмы государственного 
управления в системе ОВД современной Украины; раскрыта роль 
международного сотрудничества в процессе модернизации ОВД Украины; 
очерчены содержание и особенности базовых механизмов (нормативно-



35 
 
правового, институционального, организационного, кадрового, ресурсного, 
информационно-аналитического и других) государственного управления 
деятельностью ОВД в Украине; разработаны, научно обоснованы и внесены 
теоретико-методологические и практические рекомендации по модернизации 
механизмов государственного управления в системе органов внутренних дел 
современной Украины. 

Выяснены теоретико-методологические основы государственного 
управления в системе ОВД и проанализированы их основные особенности; 
определены основные функции государственного управления в системе ОВД. В 
работе был использован комплексный подход, который обеспечил изучение 
исторических, экономических, социальных, идеологических факторов влияния 
на деятельность ОВД Украины по обеспечению внутренней безопасности.  

Показано, что особенность деятельности ОВД Украины, за 
самостоятельными направлениями функционирования, заключаются в их 
отраслевом назначении и общественной роли в механизме государственного 
управления и в специфическом смысле работы данных органов - важного 
субъекта системы обеспечения внутренней безопасности. 

Для реализации деятельности ОВД по защите с применением 
соответствующих механизмов, направленных на охрану основных объектов 
внутренней безопасности, необходимо реализовать следующие основные 
направления деятельности полиции, такие как: административная, 
профилактическая, уголовно-процессуальная, оперативно-розыскная, охранная 
и исполнительная.  

Показано, что механизмы международного сотрудничества в результате 
реформирования организации МВД Украины должны способствовать решению 
задач по выведению ее на определенный уровень международных стандартов 
социально-сервисной деятельности и углублению процессов европейской 
интеграции Украины. 

Доказано, что современная модель кадрового обеспечения ОВД должна 
базироваться прежде всего на обосновании необходимого количественного 
состава персонала, с учетом его должностной категорийности и уровня 
профессионального обучения. 

Для усовершенствования материально-технического обеспечения в 
системе ОВД необходимо создание единого кодифицированного акта, который 
будет устанавливать основные подходы к урегулированию материально-
технического обеспечения. Решение данной проблемы требует разработки и 
применения логистического подхода с целью эффективного материально-
технического и финансового обеспечения в системе ОВД. 

Для успешной реализации информационно-аналитического обеспечения 
управления ОВД необходимо ведомственные нормативные акты свести к 
единому нормативно-правовому документу, который должен обеспечивать 
комплексное решение задач, связанных с информационно-правовым 
обеспечением деятельности ОВД, и способствовать конкретизации норм и 
положений касательно порядка сбора, накопления и обработки информации.  
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Для совершенствования институционального механизма взаимодействия 
ОВД с другими правоохранительными органами и органами государственной 
власти он должен охватывать следующие составляющие: наработки задач для 
всех сторон; распределение сил, разработка общего плана общих действий; 
определение средств и способов поддержки взаимодействия между субъектами; 
осуществление инспектирования деятельности сторон и оценка работы 
субъектов. 

Осуществляя все преобразования по модернизации механизмов 
государственного управления в системе ОВД с целью повышения 
эффективности обеспечения внутренней безопасности страны не следует 
прибегать к механическому копированию чужих образцов и способов 
реализации взаимодействия ОВД с другими органами государственной власти и 
местного самоуправления, общественностю и СМИ. 

Ключевые слова: государственное управление, механизмы 
государственного управления, механизмы реформирования, органы внутренних 
дел, национальная полиция. 

 
SUMMARY 

Kryshtanovych M. F. The Modernization of Mechanisms of Public 
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Administration in speciality 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. – Lviv 
Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public 
Administration under the President of Ukraine. – Lviv, 2016. 

The goal of the research was to make complex analysis and systemic coverage 
of problems of modernization of public administration mechanisms in the system of 
internal affairs of modern Ukraine. According to the purpose specified above, the 
author: evaluated the condition of scientific development of this issue and described 
theoretical bases of research of public administration mechanisms in the system of 
the internal affairs; summarized and systematically showed the evolution of theory 
and practice of state administration activities in internal affairs bodies; identified 
priority directions and mechanisms of public administration in the system of internal 
affairs bodies in modern Ukraine; revealed the role of international cooperation in the 
process of modernization of internal affairs bodies in Ukraine; outlined the content 
and features of the basic mechanisms (normative legal, institutional, organizational, 
personnel, resource, information-analytical and other) of public administration of 
activities of internal affairs bodies in Ukraine; developed, scientifically grounded and 
made theoretical, methodological and practical recommendations on the 
modernization of public administration mechanisms in the system of internal affairs 
of modern Ukraine. 

Key words: public administration, mechanisms of public administration, 
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