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НАСТАВНИЦТВО ЯК ФОРМАТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ

Анотація. Досліджено наставництво як технологію професійного розвитку державних службовців у 
системі Національної поліції. Під час проведення аналізу обґрунтовано необхідність розвитку інституту 
наставництва задля створення умов для підготовки та зростання здатних до управлінської діяльності 
державних службовців. На основі ретроспективного аналізу та вивчення практики організації наставництва 
визначено й обґрунтовано основні етапи його інституціоналізації в системі державної служби. Виявлено 
статусно-рольовий чинник призначення наставників у формуванні та затребуваності управлінських 
кадрів на керівному рівні державного управління в системі Національної поліції. Визначено значення 
наставництва у реалізації основних напрямів з управління кадрами державної служби. Сформульовано 
концептуальні завдання вдосконалення інституту наставництва як однієї з найбільш значущих технологій 
кадрової практики з професійного розвитку державних службовців.

Ключові поняття: наставництво, державна служба, Національна поліція, професійний розвиток 
державних службовців, концептуальні завдання розвитку наставництва.
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GUIDANCE AS A FORMAT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF PUBLIC OFFICIALS IN THE NATIONAL POLICE

Abstract. The article deals with the guidance as a technology for the professional development of public 
officials in the National Police system. The transition of modern society to new socio-economic relations 
is accompanied by crisis phenomena in many spheres of people increasing the legal component of their 
everyday life. In order to form a new paradigm for the relationship between public security officers and the 
public, the transformation of the National Police from a punitive body into a law enforcement service requires 
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active continuous work concerning the legal education of public officials and police officers. The necessity of 
elaboration of the institution of guidance in order to create the conditions for training and development of public 
officials who are capable of management is substantiated. Based on the retrospective analysis of scientific 
research in this field and the study of the practice of guidance, the main stages of its institutionalization in the 
system of public service are identified and grounded. The role of guidance in the system of corporate knowledge 
and skills management in the process of adaptation, communication, study and training of staff is proved. The 
role of guidance in the formation and demand of managerial staff at the leading level of public administration 
in the system of the National Police is revealed. The importance of guidance in the implementation of the 
main directions of management of public service personnel is determined. The conceptual tasks of improving 
the institution of guidance as one of the most important technologies of personnel practice for professional 
development of bodies of the National Police are formulated. The model of step-by-step implementation of the 
guidance program in the inter-regional and territorial bodies of the National Police is theoretically developed 
and proposed.

Key concepts: guidance, public service, National Police, professional development of public officials, 
conceptual tasks of guidance development.

DOI 10.32518/2617-4162-2020-1-24-30

Вступ
В умовах формування правової держави та євро-
пейської інтеграції успішне вирішення постав-
лених перед правоохоронними органами завдань 
значною мірою залежить від професійної ком-
петентності, правової культури та моральних 
якостей державного службовця (зокрема дер-
жавної служби особливого характеру). Одним 
із основних завдань у системі роботи з кадрами  
є систематичне поповнення кваліфікованими 
поліцейськими, державними службовцями, 
здатними і готовими ефективно протистояти 
правопорушенням, виявляти кращі ділові якості 
в повсякденній службі та надзвичайних умовах.

Підвищення ефективності правоохорон-
ної діяльності нерозривно пов’язане з опти-
мізацією процесу професійної адаптації полі-
цейських і державних службовців. Як показує 
досвід роботи поліції в країнах Європейського 
Союзу, одним із елементів системи професій-
ної підготовки є наставництво. Професійна 
адаптація – процес оволодіння особою, щодо 
якої здійснюється наставництво, системою 
професійних знань і навичок, здатністю ефек-
тивного застосування на практиці. Метою адап-
тації поліцейських і державних службовців є 
оперативне включення в службову діяльність. 
Значний внесок у розвиток теоретичних засад 
професійної адаптації та наставництва зробили 
вчені: С. Алфьоров, О. Бандурка, В. Бевзенко, 
М. Вербенський, І. Голосніченко, С.  Гусаров, 
В. Колпаков, А. Комзюк, А. Куліш, В. Ліпкан, 
В. Малиновський, Р. Мельник, О. Негодченко, 
В. Олефір, О. Остапенко, А. Подоляка, Т. Про-
ценко, І. Сидорук, В. Синчук, С. Стеценко та 
ін. Ці вчені зробили значний вклад у розвиток 
досліджень правових проблем професійної 
адаптації поліцейських, зокрема щодо настав-
ництва. Організаційно-правові основи системи 
професійної адаптації в Національній поліції 

не роблять істотного впливу на підвищення 
професійного рівня поліцейських, що вимагає 
пошуку ефективних форм роботи з підвищення 
професійного рівня поліцейських і державних 
службовців. 

Мета статті – дослідження наставництва 
як формату професійного розвитку поліцей-
ських і державних службовців в Національній 
поліції.

1. Формування та впровадження інституту 
наставництва на державній службі 
Європейські інтеграційні прагнення суспіль-
ства та держави на сучасному етапі розвитку 
української держави закономірно породжують 
нові вимоги до державно-правових та соці-
альних інститутів і явищ в Україні. Водночас 
реалії сьогодення підтверджують той факт, що 
держава ще не позбулась успадкованої автори-
тарної державоцентричної моделі правоохо-
ронних органів, яка була зорієнтована не на 
служіння суспільству, а на репресивні форми 
соціального контролю [1, с. 352]. Досвід дер-
жав-членів Європейського Союзу показує, що 
формування ефективної системи державного 
управління досягається насамперед завдяки 
професіоналізації державної служби. Нові 
умови забезпечення економічного, соціального 
благополуччя, державного суверенітету, наці-
ональної безпеки, культурної самодостатності 
в процесі європейської інтеграції потребують 
системно-інституційного вдосконалення роз-
витку державної служби, посилення професі-
оналізації її кадрового потенціалу. Успішність 
у вирішенні важливих стратегічних завдань 
модернізації системи державної служби зумов-
лена потребою вдосконалення системи профе-
сійного розвитку державних службовців, під-
вищення професіоналізму та компетентності, 
соціального розвитку та ефективної службової 
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9діяльності, збалансованості кадрових процесів 
і відносин.

Майже тридцятирічний досвід реалізації 
кадрової політики в системі державної служби, 
зокрема в системі органів внутрішніх справ, 
у Національній поліції за допомогою форму-
вання системи управління персоналом і вдо-
сконалення кадрово-технологічного забезпе-
чення формування, розвитку та затребуваності 
професійного потенціалу державних управлін-
ців привів до необхідності створення умов для 
формування  впровадження наставництва як 
однієї з технологій кадрової практики в інсти-
туційній структурі системи державної служби 
в органах Національної поліції.

На основі аналізу наукових праць і публі-
кацій, присвячених дослідженню стану орга-
нізації наставництва на державній службі, 
що мало місце до прийняття законів України 
від 10.12.2015 «Про державну службу», «Про 
Національну поліцію», вивчення наставництва 
як технології професійного розвитку держав-
них службовців і формування кадрового складу 
державної служби  зазначимо, що організація 
системи наставництва на державній службі в 
Україні проходить низку етапів, за яких від-
бувається накопичення досвіду, розвиваються 
теоретичні основи знань і вдосконалюється 
практика застосування наставницької техно-
логії в процесі становлення, впровадження та 
розвитку цього соціального інституту [2; 3].

Початковий етап – це теоретичне обґрун-
тування концептуальної моделі інституціо-
налізації наставництва на державній службі. 
Цей етап досить складний і тривалий за часом, 
оскільки відбуваються зміни у правовій основі 
державної служби, її сутнісному розумінні, 
функціональному призначенні, інституційній 
структурі, що мало суттєвий вплив на ефектив-
ність державної кадрової політики в системі 
державної служби.

Результатом пошуку підходів до сприй-
няття наставництва як інституту стали перші 
документи в структурно-функціональної класи-
фікації державної служби з організації настав-
ництва, провісником яких стало Положення про 
наставництво в органах внутрішніх справ Укра-
їни, що затверджено наказом МВС України від 
25.11.2003 № 1458 [4]. 

Наказ МВС від 09.02.2011 № 28 «Про 
затвердження Положення про організацію 
наставництва в органах внутрішніх справ Укра-
їни» узагальнив досвід і вніс зміни в організа-
цію роботу з урахуванням змін, які відбулися 
в суспільстві [5]. Прийняті документи відобра-
жали соціально-факторну зумовленість необ-
хідності впровадження наставництва, загальні 
принципи управління цим процесом. Через 

конкретизацію цілей, завдань, відповідаль-
ності, очікуваної результативності в процесі 
наставницької діяльності формувалася функ-
ціональна визначеність як технології досяг-
нення ефективності професійної соціалізації та 
державно-службової адаптації співробітників, 
допомога в засвоєнні сучасної управлінської 
культури з подальшою активною роботою 
кадрових підрозділів з її розвитку за допомо-
гою розробки та реалізації відповідних індиві-
дуальних планів.

Суб’єктами наставницької діяльності 
визначалися керівники підрозділів, працівники 
кадрових служб, власне наставники, громадсь кі 
організації.

Стратегія державної кадрової політики 
на 2012–2020 роки закріпила впровадження 
нових принципів кадрової політики і розви-
ток інституту наставництва [6]. Усвідомлення 
з боку державних службовців значущості роз-
витку наставництва на державній службі цілком 
виразно підтверджують результати експертного 
опитування серед державних службовців.

2. Наставництво в процесі професійного 
розвитку державних службовців
Схвалення Закону України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 дало старт комплексній 
і складній реформі в Україні – реформі держав-
ного управління (європейці називають цю сферу 
реформою публічної адміністрації). Реформа 
державної служби є одним із 6 основних напря-
мів цієї комплексної реформи: державної служби, 
державного стратегічного планування, реформа 
органів виконавчої влади, надання адміні-
стративних послуг, електронного урядування, 
публічних фінансів [7].

У зазначеному контексті щодо реформу-
вання державної служби функціонально-цільова 
спря мованість наставництва як соціального 
інституту має бути внесена для забезпечення 
випереджаючого зростання продуктивності 
праці, поліпшення ділового клімату та ство-
рення конкурентного середовища, спрямовано-
сті молоді до інноваційних проектів. Настав-
ництво стає кадровою технологією, яка ціле-
спрямовано покликана працювати на розвиток 
і затребуваність такої стратегічної переваги, як 
талант і енергія молоді. Прагнення бути корис-
ним має цінуватися та підтримуватися в суспіль-
стві, а справедливість і умови для професійного 
розвитку забезпечувати досягнення успіхів у 
становленні професійної майстерності.

Затребуваність наставництва як іннова-
ційної технології професійного розвитку дер-
жавних службовців демонструє зміст Поло-
ження про організацію первинної професійної 
підготовки поліцейських, яких вперше прий-
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нято на службу в поліцію, в якому відображено 
бачення наставництва як технології форму-
вання професійних знань і умінь, необхідних 
службовцю для адаптації до умов проходження 
служби, що враховує специфіку діяльності від-
повідного органу Національної поліції, в мак-
симально короткий термін [8]. Але в цьому 
Положенні не поставлене завдання щодо роз-
робки Положення про наставництво.

Наказ МВС України від 29.01.2018 № 51, 
що затвердив Концепцію запровадження три-
рівневої моделі підготовки поліцейських, 
передбачено, що після закінчення первинної 
професійної підготовки поліцейським наступні 
шість місяців поліцейські несуть службу на 
посадах молодшого складу поліції під керів-
ництвом наставників [9].

Із моменту офіційного введення інституту 
наставництва в систему державної служби не 
здійснено зусиль зі створення спільного норма-
тивного документа, який має стати необхідною 
опорою в діяльності наставників на державній 
службі. Системно-технологічне бачення про-
цесу реалізації кар’єри державного службовця, 
зокрема поліцейського, дає змогу виявити той 
факт, що кадрово-технологічний потенціал на -
ставництва затребуваний не тільки в контексті 
адаптації молодих державних службовців, а й 
щодо молодих управлінців.

Наставництво може бути еталоном реа-
лізації наставницьких функцій для будь-якого 
керівника, що сприяє формуванню дієвих 
суб’єктно-об’єктних відносин наставницької 
діяльності. 

Одним з інноваційних напрямів впро-
вадження наставницької технології є проект 
«Електронне наставництво», що реалізується 
з 2014 року в системі професійної підготовки 
в Європолі. Це пакет електронних курсів з 
метою підвищення рівня професійних умінь і 
знань державного службовця, прискореної про-
фесійної адаптації, здійснення об’єктивного 
внутрівідомчого контролю за всіма процесами 
наставництва.

Безпосередніми учасниками електрон-
ного наставництва є службовець, наставник, 
кадрова служба та освітня організація, яка забез-
печує електронне навчання, формує і актуалізує 
навчальні програми. 

Важливим аргументом на користь затре-
буваності наставництва в сучасних умовах є 
кадрова стратегія на реформування як формат 
реалізації соціально-економічного розвитку 
Україні у контексті Плану діяльності Кабінету 
Міністрів України щодо реформування право-
охоронної системи оголошеного у Позачерго-
вому посланні Президента України до Верхов-
ної Ради 29.08.2019 [10]. 

Зазначене актуалізує сучасне інноваційне 
осмислення та комплексне впровадження соці-
альних, освітніх, кадрових технологій в системі 
державної служби. У загальному розумінні, 
реформування представляє безперервний про-
цес побудови стратегії соціально-економіч-
ного розвитку країни (концепція, стратегія, 
програма, плани, контроль виконання) і досяг-
нення цілей її реалізації, який здійснюється на 
основі єдиного технологічного комплексу, що 
охоплює всю систему МВС України, зокрема 
Національну поліцію.

Включення наставництва в основні на пря-
ми організації роботи з управління персона-
лом державної служби щодо реалізації поста-
нови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 
№ 1034 «Деякі питання реформування держав-
ного управління» дасть змогу більш ефективно 
реалізувати функціонал стратегічного плану-
вання на основі дослідження закономірностей і 
принципів комплексну кадрових технологій [11].

Наставництво на державній службі сьо-
годні є затребуваною технологією, що відби-
ває можливості реалізації кадрової стратегії 
державних органів, здатної вирішити широкий 
арсенал завдань ефективної та швидкої пере-
дачі актуальних знань і професійного досвіду, 
забезпечити професійну компетентність фахів-
ців і спадкоємність з урахуванням сучасного 
вектора розвитку суспільства та держави щодо 
реалізації Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії та їхніми держа-
вами-членами [12].

Програми професійної підготовки фахів-
ців у вищих навчальних закладах зі специфіч-
ними умовами навчання не завжди встигають 
адаптуватися до динаміки швидкого старіння 
знань, в той час як наставництво дає змогу 
навчати державного службовця, соціально, 
професійно і психологічно адаптуючи у вну-
трішньо-організаційному професійному середо-
вищі. Це сприяє дослідженню та впровадженню 
наставництва як інноваційного формату профе-
сійного розвитку державних службовців.

Водночас необхідна ретельна попередня 
методична підготовка для подальшого взаємо-
пов’язаного поетапного впровадження програм 
наставництва з метою отримання довгостроко-
вого ефекту від цієї технології.

3. Концептуальні завдання вдосконалення 
наставництва в контексті кадрової стратегії 
державних органів
Умовою інтеграції України в Європейський 
соціально-економічний простір є адаптація 
та гармонізація національного законодавства. 
Європейська інтеграція забезпечить суверені-
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тет і територіальну цілісність в умовах ведення 
бойових дій на сході України та анексії Криму, 
мінімізацію політичних і правових ризиків  
[13, c. 54]. У зазначеному контексті підводячи 
підсумок аналізу наставництва як формату про-
фесійного розвитку державних службовців, про-
понуємо перспективні концептуальні завдання 
його вдосконалення, сформувати систему випе-
реджального нормативного, науково-методич-
ного, організаційно-регламентаційного та моти-
ваційного забезпечення вдосконалення настав-
ництва відповідно до пріоритетів реалізації 
кадрової стратегії державних органів.

Цільове функціональне призначення та 
ціннісна результативність інституту наставни-
цтва визначається практичною орієнтацією на 
ключові завдання в досягненні ефективності 
державного управління у розробці та реаліза-
ції стратегічних програм розвитку держави та 
забезпечення національної безпеки. Забезпечити 
впровадження інституту наставництва та управ-
ління вдосконаленням наставницької діяльності 
в форматі професійного розвитку державних 
службовців як соціальної, освітньої, кадрової 
технології для вирішення завдань за такими 
напрямами соціально-кадрової практики:

– професійна соціалізація молодих фа хів-
ців державного управління;

– прискорення процесу державно-служ-
бової адаптації та результативного включення 
в технологічне освоєння посадової функції;

– формування основних ціннісних уста-
новок прихильності до професії державного 
служіння та визначення мотиваційних кар’єр-
них устремлінь в реалізації особистих потен-
ційних можливостей в перспективах професій-
ного і посадового розвитку.

Удосконалення процесу впровадження та 
розвитку інституту наставництва на державній 
службі вимагає від керівників кадрових органів 
і служб управління персоналом прискореного 
вирішення цілої низки завдань у сфері відпо-
відальності:

– конкретизувати статусно-рольову визна-
ченість, повноваження, права, обов’язки та 
відповідальність всіх суб’єктів наставницької 
діяльності, закріпити у локальних нормативних 
актах;

– визначити часові параметри, меха-
нізми, форми та методи досягнення ефективної 
взаємодії суб’єктів наставництва в роботі з осо-
бами, щодо яких воно здійснюється;

– закріпити практику регулярного колегі-
ального обговорення проблем оцінки результа-
тивності наставництва, мотивації наставників 
та їх підопічних, вдосконалення умов настав-
ницької практики та професіоналізації кадрово- 
технологічного забезпечення проходження 

державної служби під час прийняття рішень із 
питань розвитку наставництва в конкретному 
державному органі;

– організувати зворотний зв’язок з освіт-
німи установами, які готують фахівців для дер-
жавної служби, з метою вдосконалення педа-
гогічних навичок наставників і використання 
досвіду наставництва в підвищенні практич-
ної спрямованості професійної підготовки 
фахівців;

– реалізувати моделювання управління 
кар’єрою державного службовця за допомогою 
інституціоналізації наставництва як комплек-
сної кадрової технології, що має можливості 
застосування в реалізації інших кадрових тех-
нологій: оцінки персоналу, атестації, ротації, 
кадрового резерву, професійного розвитку тощо;

– домогтися пріоритетності принципу 
персоніфікації наставницької діяльності щодо 
кожного державного службовця, що є об’єк-
том наставництва на основі: обумовленого, за 
рахунок критеріїв підбору наставників, здат-
них аналізувати кадрові документи та прово-
дити первинну оцінку професійних, ділових, 
морально-психологічних якостей співробітни-
ків для більш ефективного використання арсе-
налу індивідуальних форм і методів навчання 
підопічного в усіх процедурних компонентах 
наставницької діяльності;

– розробити та впровадити показники та 
критерії ефективності наставництва, технології 
оцінки діяльності суб’єктів і об’єктів настав-
ницької діяльності в інтересах досягнення 
ціннісної результативності застосування цієї 
кадрової технології;

– визначити базові принципи форму-
вання системи професіоналізації наставниць-
кої діяльності в підрозділах МВС України та 
Національної поліції та розробити механізми 
реалізації відповідно до вимог МВС України 
з урахуванням гендерного чинника в профе-
сійній діяльності, персональних і ситуаційних 
потреб наставників, використовуючи внутріш-
ньовідомчі освітні формати та можливості 
закладів освіти з специфічними умовами нав-
чання МВС України.

Висновки
Для послідовної реалізації заходів щодо впро-
вадження та ефективного вдосконалення інсти-
туту наставництва як формату професійного 
розвитку в системі державної служби Націо-
нальної поліції необхідно бачення його загаль-
ної моделі, конкретизованої за низкою ключо-
вих блоків (поліцейські, державні службовці, 
службовці), що дає уявлення про конкретні 
інструменти, механізми, алгоритми управління 
процесом інституціоналізації. 
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