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УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  

ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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У статті виокремлено сутність поняття «управлінська діяльність майбутніх фахівців вищих навчаль-

них закладів МВС України». З'ясовано специфіку управлінської діяльності. Зроблено огляд стану законо-

давчої бази, що стосуються управлінської діяльності в сфері МВС. Визначено основні завдання та фун-

кції управлінської діяльності майбутніх фахівців. Виділено фактори, які відрізняють управлінську діяль-

ність від інших видів діяльності. В ході обробки наукових джерел розглянуто ознаки управлінської діяль-

ності офіцера 

Ключові слова: управлінська діяльність, професійна діяльність, вищий навчальний заклад МВС України, 

теорія управління, психологія управління, функції управління, теорія загальної педагогіки, управлінська 

культура 

 

The essence of the notion “managerial activity of the future specialists of higher MIA educational institutions of 

Ukraine” was analyzed; the specificity of managerial activity was elucidated through the prism of ideas of the 

theory of management, psychology of management, theory of general pedagogy. It was generalized, that the 

basic principles of Ukrainian legislation determine the priorities of the law enforcement bodies reformation tak-

ing into account the specificity of management system and prospects of formation of contingent of the officers of 

the law that must be able to realize the professional activity at the high professional level. On the base of analy-

sis of psychological-pedagogical literature it was elucidated, that determination of the new functions of manage-

rial activity makes possible its social efficiency, development of managerial culture, readiness to the managerial 

activity, managerial qualities of students. It was determined, that being grounded on functional differentiation, 

managerial activity provides the precise realization of professional tasks, economy, regularity, rhythmicity, reli-

ability of the work, exclusion of mistakes and disorders in joint activity, creation of conditions for initiative and 
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creative activity, ensuring psychological support for self-development and self-improvement of leader, other 

specialists, validity of prospective aims of organization activity, management of human resources, setting of pro-

fessional communication 

Keywords: managerial activity, higher MIA educational institution of Ukraine, theory of management, general 

theory of pedagogy 

 

1. Вступ 

Удосконалення структури органів внутрішніх 

справ, розробка науково обґрунтованих критеріїв 

штатної чисельності і чітке визначення функціональ-

них обов’язків, упорядкованість системи інформації, 

визначення об’єктивних критеріїв оцінки, підготовка 

ряду нормативних актів – і це далеко не повний пе-

релік питань по удосконаленню організації управлін-

ня, які вирішуються компетентними органами держа-

вної влади і управління, у т. ч. МВС України. Так на 

сучасному етапі реформування системи правоохо-

ронних органів України актуалізується проблема які-

сно нових вимог до системи підготовки фахівців у 

системі МВС України, до її змісту і структури, рівня 

компетентності випускників вищих навчальних за-

кладів правоохоронного спрямування. Серед основ-

них вимог до майбутніх фахівців особливої актуаль-

ності набуває проблема формування готовності кур-

сантів до управлінської діяльності. Адже управлінсь-

ка функція фахівців у системі МВС України визнача-

ється насамперед Законами України «Про Національ-

ну гвардію» [1], «Про національну поліцію» [2] та ін., 

засадничі положення яких визначають пріоритети ре-

формування правоохоронних органів з урахуванням 

специфіки системи управління та визначення перспек-

тив формування контингенту правоохоронців, які ма-

ють бути наділені здатністю на високому професійно-

му рівні реалізовувати професійну діяльність.  

 

2. Аналіз літературних даних та постановка 

задач дослідження 

Проблема формування управлінських якостей, 

управлінської культури майбутніх офіцерів предста-

влена у працях В. Барка [3], С. Решетника [4], А. Ти-

хончука [5], В. Уліча [6], В. Ягупова [7] та ін. Про-

блеми формування готовності майбутніх фахівців до 

різних видів професійної діяльності, зокрема управ-

лінської, частково розглянуті у працях М. Дяченка 

[8] А. Деркача, Л. Кандибовича [8], В. Савельєва [10], 

та ін. Однак у працях науковців фрагментарно пред-

ставлено аналіз сутності управлінської діяльності 

курсантів, цілісно не означені її ключові характерис-

тики з урахуванням специфіки у системі МВС. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Метою статті є: управлінська діяльність май-

бутніх офіцерів (випускників військового навчально-

го закладу), фахівців в системі МВС України з пози-

ції сучасних теорій на міждисциплінарній основі.  

Для досягнення поставленої мети були постав-

лені наступні завдання: 

– визначити сутність управлінської діяльності 

курсантів у ВНЗ системи МВС України; 

– охарактеризувати погляди сучасних науков-

ців у контексті визначених сутнісних характеристик 

управлінської діяльності курсантів; 

– узагальнити ідеї педагогів з позиції сучасної 

педагогічної теорії. 

 

4. Процес управління та шляхи його реалі-

зації в освітній діяльності курсантів ВНЗ системи 

МВС України 

З’ясування сутності управлінської діяльності 

майбутніх фахівців вищих навчальних закладів у си-

стемі МВС України уможливлюється на основі тлу-

мачення поняття у контексті теорії управління, пси-

хології управління, теорії загальної педагогіки.  

Крізь призму теорії управління (А. Мельник, 

О. Оболенський, А. Васіна, Л. Гордієнко [11] та ін.) 

управлінська діяльність розглядається як сукупність 

вироблених історичним досвідом, науковим пізнан-

ням і талантом людей навичок, умінь, способів, за-

собів доцільних вчинків і дій людини у сфері управ-

ління. У цьому контексті загальними рисами управ-

лінської діяльності є її інтелектуальні засади (виро-

блення, прийняття та практична реалізацію управ-

лінських рішень, спрямованих на зміну розвитку 

суспільних процесів, свідомості, поведінки і діяль-

ності людей), інформаційність (отримання, осмис-

лення, систематизація, зберігання, ретрансляція уп- 

равлінської інформації), раціональність, ефектив-

ність. Слушним є твердження В. Нагаєва, який на-

голошує, що управлінська діяльність є мистецтвом. 

У сучасному розумінні управлінське мистецтво - це 

систематизовані теоретичні узагальнення про кращі 

зразки (еталони), прийоми, методи та засоби успіш-

ної керівної діяльності, розвинуте вміння, з одного 

боку, ефективно використовувати теоретичні знан-

ня, а з іншого – діяти в тих ситуаціях, для яких нау-

ка управління ще не виробила необхідних рекомен-

дацій. За такого трактування мистецтво управління 

охоплює широке коло питань розвитку службових 

зв'язків та ділових контактів; мотивації підлеглих до 

високопродуктивної праці; підтримки високої дис-

ципліни праці; мистецтва розв'язання конфліктних 

ситуацій; переконання; логіки доказу; ораторського 

мистецтва; ефективності стилю управління на різ-

них ієрархічних рівнях та ін. [12]. 

З позиції психології управління (Н. Ревська 

[13], Л. Орбан-Лембрик [14], С. Москвичев [15],  

М. Прищак [13] та ін.) управлінська діяльність визна-

чається як синтез індивідуальної та спільної діяльно-

сті, тому вона характеризується не прямим, а опосе-

редкованим зв'язком з кінцевими результатами фун-

кціонування організації; сукупність скоординованих 

дій та заходів, спрямованих на досягнення певної 

мети в межах організації. Специфікою управлінської 

діяльності є те, що її об’єктом є люди, з якими спіл-

кується керівник, між ними існують певні соціально-

психологічні, професійні, особистісні відносини, які, 

на думку Н. Ревської, входять до предмету діяльності 

керівника і надають йому додаткову специфіку [13]. 



Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                                № 9(5)2016 

  

 
49 

Психологічними механізмами управлінської 

діяльності є раціональне забезпечення взаємодії лю-

дей, яке відбувається з урахуванням соціальних і 

психологічних потреб кожної особистості, актуаліза-

ція їх внутрішньої мотивації до ефективної профе-

сійної діяльності, відповідального ставлення до ре-

зультату цієї діяльності, налагодження комунікації у 

професійному середовищі. В означеному середовищі 

відбувається психологізація управлінської діяльності 

на основі активізації людського чинника з врахуван-

ням психологічних, професійних, особистісних особ-

ливостей людей. У зарубіжній теорії і практиці 

управління основною умовою ефективної управлін-

ської діяльності є зорієнтованість на особливості і 

можливості фахівців як найвищої цінності окремої 

організації. 

Психологічними чинниками ефективності 

управлінської діяльності науковцями визначено такі: 

психологічне забезпечення професійної управлінсь-

кої діяльності особистості, яке передбачає професій-

не самовизначення суб'єктів управління, стимулю-

вання саморозвитку, задоволеність управлінською 

діяльністю; професійну підготовку й перепідготовку 

керівників; психодіагностику й корекцію індивідуа-

льних властивостей керівників та детермінантів кон-

кретного соціального оточення в певному часовому 

просторі; психолого-акмеологічне консультування з 

проблем управлінської діяльності; пошук і активіза-

ція резервів кадрів управління, включаючи система-

тичне оцінювання результатів діяльності керівників і 

окремих фахівців та відбір нових для потреб органі-

зації; встановлення залежностей між особливостями 

професіоналізму керівника в умовах управлінської 

діяльності та іншими його виявами поза сферою 

професійної діяльності; оцінювання й поліпшення 

соціально-психологічного клімату в організації, згур-

тування персоналу навколо її цілей [14]. Означені 

чинники сприяють налагодженню психологічного 

забезпечення саморозвитку і самовдосконалення ке-

рівника, інших фахівців, обґрунтованості перспекти-

вних цілей діяльності організації, управління людсь-

кими ресурсами, налагодженню професійної комуні-

кації відповідно до стилю окремої організації чи від-

повідного професійного середовища, розвитку куль-

тури професійних взаємин.  

Управлінська діяльність відрізняється від ін-

ших видів діяльності саме психологічними особливо-

стями, серед яких науковці виокремлюють такі: 

– велика різноманітність видів діяльності на 

різних рівнях управлінської ієрархії; 

– яскраво виражена прогностична природа ро-

зв'язуваних управлінських завдань; 

– значна роль комунікативної функції; 

– висока психічна напруженість, зумовлена 

великою відповідальністю за прийняті рішення [10]. 

З позиції теорії загальної педагогіки управлін-

ська діяльність розглядається як складова загальної 

професійної діяльності особистості. Слушною є дум-

ка І. Сергєєва, який зауважує, що якісна педагогічна 

діяльність вже давно не відрізняється від управлінсь-

кої, адже відбувається зміна наголосу з «безпосеред-

нього» виховання і викладання на організацію вихо-

ванців (учнів) [16]. У контексті педагогічних ідей 

управлінська діяльність розглядається у напрямі роз-

витку професіоналізму особистості щодо опанування 

цього виду діяльності, що передбачає розвиток уп- 

равлінської майстерності, управлінської культури, 

управлінських якостей, готовності до управлінсь- 

кої діяльності у процесі загальнокультурної, фахової, 

практичної, науково-дослідницької підготовки. У пе- 

дагогічному сенсі ключовим є формування мотивації 

особистості до здійснення ефективної управлінської 

діяльності, що забезпечується соціально-культурни- 

ми, етнопсихологічними детермінантами (вибір про-

фесії, соціокультурне середовище, професійне ото-

чення, освітнє середовище тощо).  

З позиції теорії і психології управління та тео-

рії педагогіки важливо з’ясувати функції управлінсь-

кої діяльності, які диференційовано представляють 

окремі спеціалізовані функції. Науковці (В. Савельє-

ва [10], Л. Орбан-Лембрик [14] та ін.) слушно вважа-

ють, що зміст процесу управління поділяється на 

спеціалізовані функції головним чином для того, щоб 

закріпити окремі види робіт за конкретними вико-

навцями і цим самим надати процесу управління 

упорядкованості, забезпечити високий професіона-

лізм виконання управлінських робіт. Відповідно фу-

нкції – основна категорія управління, оскільки в них 

зливаються воєдино принципи, методи і сам зміст 

управлінської діяльності. Загальні (універсальні) фу-

нкції властиві управлінню будь-якою сферою, будь-

якою діяльністю. Вони поділяють зміст управлінсь-

кої діяльності на ряд етапів чи видів робіт, класифі-

кованих за ознакою порядку їх виконання в часі з 

метою одержання визначеного результату [10]. 

Розглядаючи функції управлінської діяльності 

як сукупність особливих дій і операцій, спрямованих 

на цілеспрямований вплив на особистість, на її 

зв’язки і стосунки людей у процесі здійснення про-

фесійної діяльності, науковці визначають переважно 

такі: цілепокладання, планування, організацію, коор-

динування, стимулювання і контроль. Конкретизуємо 

сутність кожної з означених функцій. 

В. Савельєва визначає сутність функцій управ-

лінської діяльності. 

1. Функція цілепокладання (визначення мети) 

залежить від вироблення основних, поточних і най-

перспективніших цілей діяльності.  

2. Функція планування залежить від визначен-

ня напрямів, шляхів, засобів і заходів із реалізації 

цілей діяльності організації.  

3. Функція організації розглядається як про-

цес, діяльність, створені з метою впорядкування вза-

ємодії людей, ідей, процесів. Послідовність реалізації 

функції організації передбачає: в Визначення цілей, 

завдань і особливості спільної прикладної діяльності 

членів організації; виявлення потреби у ресурсах ре-

алізації цілей й забезпечення безперебійного поста-

чання цими ресурсами; встановлення послідовності 

дій виконавців, тривалості і контрольних термінів їх 

виконання; вибір способів здійснення необхідних дій 

та взаємодії людей задля досягнення цілей; встанов-

лення між членами організації необхідних організа-

ційних відносин підпорядкованість, координування 
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тощо); створення відповідної в членів організації у 

досягненні цілей. Функція організації ґрунтується на 

таких принципах: врахування фаху виконавців; кількіс-

на і якісна пропорційність дій, які складають систему; 

паралельність дій; ритмічність дій. 

4. Функція координування пов’язана з необ-

хідністю узгодження, гармонійного і ефективного 

супроводження дій фахівців, що зумовлене потребою 

уточнення характеру дій виконавців, необхідністю 

усунення відхилень від заданого організацією режи-

му функціонування системи. Йдеться про тонкощі 

регулювання спільної професійної діяльності з метою 

забезпечення ефективності діяльності організації. 

5. Функція стимулювання передбачає розробку 

і використання стимулів до ефективної взаємодії су-

б'єктів спільної діяльності та забезпечує її результа-

тивність. При цьому мають враховуватися такі прин-

ципи стимулювання: залежність величини стимулу 

від конкретного внеску підлеглого у загальну справу; 

зв'язок стимулів з цілями діяльності організації; єд-

ність інтересів підлеглого, організації та суспільства 

взагалі; розумне поєднання моральних і матеріальних 

стимулів. 

6. Функція контролю, обліку та аналізу діяль-

ності, яка включає комплексне вивчення роботи і 

передбачає стеження за ходом, динамікою і законо-

мірностями розвитку процесів у керованій системі, 

вимір, реєстрацію й групування даних; порівняння її 

параметрів із заданою програмою функціонування; 

кількісну і якісну оцінки ефективності діяльності; 

виявлення відхилень, неефективних аспектів у розви-

тку системи; виявлення причин сформованого стану; 

визначення найбільш доцільних шляхів відновлення 

працездатності системи [10]. 

Визначення основних функцій управлінської 

діяльності уможливлює її ефективний соціальний 

ефект, розвиток управлінської культури, готовності 

до управлінської діяльності, управлінських якостей 

окремої особистості. Ґрунтуючись на функціональній 

диференціації, управлінська діяльність зумовлена 

основними вимогами до органу управління і перед-

бачає чітке виконання фахових завдань, економіч-

ність, планомірність, ритмічність, надійність роботи, 

недопущення помилок і порушень у спільній діяль-

ності, створення умов для ініціативної і творчої пра-

ці. Крім того, на переконання М. Прищак і О. Лесько, 

передбачає відповідальність кожної особи за покла-

дені на неї обов’язки, врахування здібностей фахівців 

та залучення їх до певного виду діяльності, зосере-

дження інтересів фахівців навколо спільної мети і 

завдань [16].  

 

5. Результати досліджень та їх обговорення 

На нашу думку, основною вимогою щодо за-

безпечення ефективності управлінської діяльності є 

перетворення зовнішніх стимулів людини на внутрі-

шні, що становлять регулятори поведінки, діяльності, 

цілепокладання, професійного розвитку окремої осо-

бистості. 

Узагальнення різних положень науковців з по-

зиції теорії управління, психології управління, соціо-

логії, педагогіки визначення функцій управлінської 

діяльності, її видів дозволяє констатувати, що управ-

лінська діяльність є багатофункціональною діяльніс-

тю, яка проектується на різне професійне середови-

ще. У контексті нашого дослідження важливо з’ясу- 

вати сутність управлінської діяльності у правоохо-

ронному професійному середовищі – у системі МВС 

України.  

З цієї позиції засадничими є положення дослі-

дників, які розглядають управлінську діяльність май-

бутніх фахівців у системі МВС України у багатоас-

пектному вимірі: з урахуванням специфіки діяльності 

керівника військового, правоохоронного колективу 

(А. Тихончук [17]), особливостей управлінської дія-

льності офіцера – випускника військового навчально-

го закладу (В. Уліч [18]), характеристики ознак 

управлінської діяльності керівника-офіцера (А. Кітов 

[16]), аналізу процесу розвитку управлінської компе-

тентності фахівців військового фаху, дослідження 

проблеми формування готовності до творчого вирі-

шення завдань управлінської діяльності (С. Будник), 

визначення специфіки управлінської діяльності офіце-

рів (І. Радванський), обґрунтування педагогічних умов 

формування готовності майбутніх офіцерів до управ-

лінської діяльності (В. Уліч [18]) та ін. 

На думку А. Тихончука [10], управлінська дія-

льність сучасного керівника військового колективу 

полягає в реалізації ним перцептивних, аналітико-

конструктивних, діяльнісно-регулятивних, діяльніс-

но-регулятивних, комунікативних та оціночно-коре- 

гувальних функцій та організації таких гармонійних 

взаємодій усіх суб’єктів праці, що забезпечували б 

ефективний вплив на підлеглих і на військовий коле-

ктив у цілому для успішного виконання поставлених 

задач. Дослідник наголошує на психологічній сутно-

сті ефективної управлінської діяльності, яка виявля-

ється в її одночасній орієнтованості на реалізацію 

двоєдиного процесу – самореалізації керівника війсь-

кового колективу в цій діяльності її здійснення.  

Аналізуючи управлінську діяльність майбутніх 

офіцерів, В. Уліч [18] зазначає, що військова специфі-

ка управлінської діяльності офіцера (випускника вій-

ськового навчального закладу) полягає в забезпеченні 

певного рівня бойової готовності підрозділів у мирний 

час і на ведення бойових дій у воєнний час. Крім того, 

дослідник зазначає, що управлінська діяльність відріз-

няється двома особливостями: структурною, яка розк-

риває предметну й потребово-мотиваційну характери-

стики управлінської діяльності (потреба, мотив, мета, 

спосіб); операційно-діяльнісну, що відображає проце-

суальну сторону (активність, діяльність, дія, операція). 

У сукупності ці особливості забезпечують виконання 

фахівцем управлінської діяльності, що складається з 

управлінських функцій (аналізу, планування, організа-

ції, регулювання, контролю [11]).  

На переконання І. Радванського [19], управлін-

ська діяльність є невід’ємною складовою професійної 

діяльності, яка включає послідовне виконання конкре-

тних функцій з’ясування мети, завдань і обставин; 

обґрунтування задуму; прийняття рішення; плануван-

ня роботи для виконання рішення; організацію вико-

нання рішення; аналіз виконання рішення і коригу-

вання практичної діяльності; прогнозування. Специфі-
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ка управлінської діяльності офіцерів, – вважає І. Рад-

ванський, – характеризується тим, що вона спрямована 

на забезпечення високого рівня бойової готовності 

підрозділів і частин, виконання службово-бойових 

завдань, визначається збройною боротьбою як особли-

вим видом діяльності людей, що характеризується 

динамічністю, складністю, напруженістю, небезпекою 

для життя, підвищеною централізацією управління та 

єдиноначальністю, суворою регламентацією; гранич-

ною конкретністю планування діяльності підлеглих; 

великою відповідальністю суб’єктів управління [19]. 

 

6. Висновки 

Отже, управлінська діяльність майбутніх фахі-

вців у системі МВС України характеризується бага-

тофункціональністю, динамічністю, особливими умо- 

вами напруженості, регламентованістю, чітким керу-

ванням діями, їх злагодженістю та узгодженістю, 

адже пов’язана з безперервним вирішенням сукупно-

сті нагальних проблем, завдань. Основними ознаками 

управлінської діяльності офіцера у наукових джере-

лах визначено такі: двобічність процесу управлінсь-

кої діяльності, який здійснюється за активної взаємо-

дії самого офіцера та його підлеглих; складність ос-

новних функцій, які притаманні управлінській діяль-

ності, а саме: планування, організації та контролю 

життєдіяльності підрозділу (частини, з`єднання); на-

явність взаємодії з зовнішнім середовищем, яка від-

бивається в соціальному характері управлінської дія-

льності, залежності від соціальних факторів; специ-

фічний допоміжний характер діяльності щодо нала-

годження управлінського процесу в підрозділі. 

Перспективою подальших наукових пошуків є 

аналіз змісту фахових дисциплін з позиції формуван-

ня готовності курсантів до управлінської діяльності у 

вищих навчальних закладах МВС України. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ В ПРОЦЕСІ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

ДО ПАТРОНАЖНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

© Т. О. Голубенко 
 

У статті представлено обґрунтування соціально-педагогічних умов в процесі професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку. Визначені та оха-

рактеризовані соціально-педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

патронажної роботи з людьми похилого віку. Доведено ефективність запропонованих соціально-

педагогічних умов для професійної підготовки майбутніх соціальних працівників з даною віковою кате-

горією. Обґрунтовано доцільність визначених соціально-педагогічних умов 

Ключові слова: готовність, соціально-педагогічні умови, соціальний працівник, патронажна робота, 

люди похилого віку 

 

The grounding of socio-pedagogical conditions in the process of professional training of the future social work-

ers for patronage work with elderly was presented in the article. The fundamental studies as to professional 

training of future social workers were analyzed. Four socio-pedagogical conditions of training of social worker 

for this type of professional activity were determined and characterized: structural-content filing of the process 

of formation of readiness of the future social workers to patronage work with elderly; the use of interdisciplinary 

connections of the learning subjects at training of students; scientific-methodical support of the process of for-

mation of the readiness of future social workers to the patronage work with elderly; organization of practical 

activity in the process of professional training of the future social workers for patronage work with elderly. The 

stages of professional training of the future specialists of social sphere on the background of aforesaid socio-

pedagogical conditions were determined. The effectiveness of the offered socio-pedagogical conditions for the 

professional training of future social workers for the work with aforesaid category of people was proved. Their 

expedience in the process of mastering of the necessary knowledge, abilities and skills was grounded 

Keywords: professional training, stages, socio-pedagogical conditions, social worker, patronage work, elderly 


