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Проведений інформаційний аналіз наукових досліджень у напрямі забезпечення реалізації державної кад-

рової політики силових структур засвідчив наявність проблем стосовно підготовки необхідних фахівців різно-

го роду спеціальностей. У результаті проведеного дослідження складових системи забезпечення підготовки 

кадрів силових структур та застосування теорії синтезу, створено модель реалізації кадрової політики в си-

лових структурах, яка передбачає використання проектно-орієнтованого підходу, інноваційні механізми та 

інформаційно-аналітичні системи на всіх стадіях виконання проекту, що дозволяє мінімізувати використання 

ресурсів проекту та сформувати високопрофесійну команду. 
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ориентированного подхода, инновационные механизмы и информационно-аналитические системы на всех ста-
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Постановка проблеми. Сучасний стан функціонування держави в умовах як зовнішнь-

ої, так і внутрішньої агресії супротивника засвідчив відсутність ефективної системи моніто-

рингу потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях, недосконалість механізму 

формування державного замовлення на підготовку фахівців різного роду спеціальностей та 

неспроможність особового складу силових структур виконувати завдання за призначенням. 

За таких сучасних умов актуальним завданням державного управління є проведення 

кадрової реформи у силових структурах. З огляду на необхідність реформування національ-

ної кадрової політики сектора забезпечення безпеки України, актуальним науковим завдан-

ням є дослідження особливостей реалізації кадрової політики у силових структурах, що до-

зволить знайти оптимальні шляхи удосконалення державної кадрової політики в Україні та 

запровадити ефективні механізми формування проектно-орієнтованих команд силових стру-

ктур та управління ними, як в мирний, військовий час так і в режимах функціонування єди-

ної державної системи цивільного захисту [1, 2]. 

Сучасні силові структури повинні бути гнучкими організаціями, що виконують функції 

у сфері захисту національних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, використовуючи 

інноваційні підходи, які мають на меті зміцнення національної безпеки, забезпечення безпе-

ки особи та суспільства [3, 4]. Тому, варто зазначити, що у зв’язку з новітніми технологіями 

та специфікою роботи, велику частку посад займають неатестовані працівники, а це може 

призвести до часткового невиконання поставлених завдань за призначенням. Проте, необхід-

но відзначити, що успішне управління в силових структурах полягає в неухильному вико-

нанні наказів, чіткій ієрархії підпорядкування та забезпечення виконання вимог Конституції 

України, актів Президента України і Кабінету Міністрів, наказів ДСНС України, Присяги, 

Військових статутів збройних сил України, Закону України «Про Дисциплінарний статут 

служби цивільного захисту» та ін. У зв’язку з чим, атестований особовий склад, що залуча-

ється до виконання завдань за призначенням, є більш ефективним при виконанні поставле-

них завдань. 

Тому, враховуючи вище поставлені проблеми, виникає необхідність забезпечення ефе-

ктивності управління та роботи кадрової системи держави шляхом удосконалення законода-

вчої та нормативної баз з питань підготовки військовозобов’язаних фахівців, оптимізувати 

мережу вищих навчальних закладів та їх підрозділів, навчальних центрів, курсів перепідго-

товки, що здійснюють підготовку атестованих кадрів, а також удосконалити систему форму-

вання команди для реалізації покладених на неї функцій [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що наукові дослідження багатогранного 

процесу становлення та функціонування сектора безпеки держави Україна, за останні роки да-

ють підстави констатувати той факт, що на сучасному історичному етапі реформування силових 



 3 

структур необхідно налагодити взаємодію зацікавлених сторін проекту, в ролі яких виступають 

силові структури (Національна гвардія України, Міністерство оборони України, Міністерство 

внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба України та ін.) навчальні заклади, що 

здійснюють підготовку фахівців за різними напрямами спеціальностей та Рада національної без-

пеки та оборони (РНБО), як зацікавлений орган з питань забезпечення безпеки держави в ціло-

му, та вибудувати чітку структуру формування компетентної команди.  

Вагомий внесок у науковий доробок в напрямі формування проектної команди із викорис-

танням компетентнісного підходу зробили такі вчені, як С. Бушуєв, Х. Танака, Ю. Рак, В. Рач, К. 

Кошкін, С. Чернов та ін. [3-7]. Проте в їх дослідженнях не розглядається процес формування 

компетентної проектно-орієнтованої команди силових структур для виконання завдань у сфері 

забезпечення безпеки держави. Тому, на сьогодні надалі залишається актуальним наукове дос-

лідження в напрямі реалізації державної кадрової політики силових структур.  

Метою статті є створення концептуальної моделі проекту реалізації державної кад-

рової політики силових структур, з використанням проектно-орієнтованого підходу на всіх 

етапах її виконання, а також застосування компетентнісного підходу при безпосередньому 

формуванні проектної команди силової структури з метою підвищення ефективності вико-

нання завдань за призначенням. 

Виклад основного матеріалу. У результаті аналізу світового досвіду реалізації держав-

ної кадрової політики нами створено модель проекту підвищення ефективності кадрової по-

літики в силових структурах (див. рис. 1), яка передбачає виконання трьох основних етапів: 

I. розроблення нових та вдосконалення існуючих нормативно-правових актів, що ре-

гламентують діяльність силової структури у різних режимах функціонування дер-

жави з метою успішного виконання завдань за призначенням, що покладаються на 

команди силових структур; 

II. розробка механізму формування компетентних команд силових структур; 

III. підготовка висококваліфікованих кадрів силових структур. 

Перший етап реалізації кадрової політики передбачає визначення сфери виконання за-

вдань, що покладаються на певну команду силових структур, порядок її діяльності в різних 

режимах функціонування держави та затвердження її функціонування на законодавчому рів-

ні. Це дозволить частково підвищити ефективність виконання завдань за призначенням, оскі-

льки існуватиме ієрархічність віддання та чіткість виконання наказів, що є особливо актуа-

льним у надскладних умовах виконання завдань та у випадках втрати зв’язку із вище постав-

леним керівництвом підрозділу.  
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Рисунок 1. Модель проекту підвищення ефективності реалізації 

кадрової політики в силових структурах 

 

Другий етап реалізації даного проекту передбачає формування команди силової струк-

тури із числа компетентних фахівців, виходячи із того, які саме завдання ставляться до вико-

нання перед командою. Тому, на цьому етапі пропонується використати компетентнісний 

підхід при формуванні проектної команди, що на сьогодні є особливо актуальним та не 

впроваджується в практичну діяльність. Контроль за проведенням аналізу стосовно необхід-

ності підготовки висококваліфікованих кадрів силових структур та контроль за формуван-

ням, у подальшому, з числа підготовлених фахівців компетентних команд, пропонується по-

класти на новостворений та постійно діючий відділ при РНБО.  

Для покращення моніторингу сфери реалізації кадрової політики держави пропонуєть-

ся створити інформаційно-аналітичну систему, яка забезпечила б взаємодію силових струк-

тур держави в зазначеній сфері та дала б змогу в режимі реального часу визначати кількість 

затребуваних кадрів залежно від їх кваліфікації. 

Основними завданнями третього етапу виконання проекту є підготовка особового скла-

ду силових структур у навчальних закладах, яка передбачає його навчання у відповідності до 

освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямків підготовки у навчальних закладах різного рівня 

акредитації. 
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Як засвідчує практична реалізації кадрової політики [7-10], незважаючи на значну кіль-

кість напрямків та спеціальностей підготовки особового складу, не враховано багато спеціа-

льностей, які необхідно ввести для кращого функціонування системи кадрового забезпечен-

ня та виконання особовим складом поставлених завдань як в мирний, так і у воєнний час. 

Велику частку займаних посад займають неатестовані працівники, що в свою чергу усклад-

нює виконання поставлених завдань. Тому формування компетентної команди повинно про-

водитись виключно із числа атестованих працівників, що також, в свою чергу, підвищить 

ефективність її діяльності завдяки неухильності виконання наказів. 

Висновок. У результаті проведеного дослідження на основі використання системного 

підходу до вивчення предметної області реалізації проектів кадрової політики силових стру-

ктур, моделювання, аналізу та синтезу створено модель проекту підвищення ефективності 

реалізації кадрової політики в силових структурах України. Унікальність створеної моделі 

полягає у створенні умов для постійного здійснення моніторингу реалізації кадрової політи-

ки держави та оптимізації процесу формування компетентних команд силових структур за 

допомогою передбаченої в моделі бази даних підготовлених та затребуваних фахівців різно-

го роду спеціальностей та кваліфікаційного рівня, управління якою здійснюється спеціально 

створеним державним органом, який забезпечує централізованість управління проектом.  
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