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Соціальне управління в системі фізичного виховання і спорту 

працівників органів внутрішніх справ України
Бабенко В.Г.

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Анотації:
Розглянуто актуальні аспекти 
управління системою фізичної 
підготовки персоналу органів вну-
трішніх справ. Розкрито сутність 
її системності та концептуально-
го підходу до механізму цільового 
та ефективного функціонування 
даної системи в різних умовах ді-
яльності працівників міських, ра-
йонних, лінійних органів. З’ясовано, 
що система фізичної підготовки та 
спорту органів і підрозділів внутріш-
ніх справ України, окрім відомчого 
призначення, частково відноситься 
до загальної соціально-культурної 
сфери життя сучасного суспільства, 
а процес управління в цій системі 
має соціальних характер і залежить 
від рівня соціалізації її головних 
виконавців та інших регіональних 
представників. Встановлено, що 
оптимізація коригування передба-
чає подальшу цілеспрямовану ре-
алізацію запланованого комплексу 
заходів, що відповідають певним 
умовам та реальним можливостям 
чинної системи управління.

Бабенко В.Г. Социальное управление в 
системе физического воспитания и спор-
та сотрудников органов внутренних дел 
Украины. Рассмотрено основные формы, 
принципы и методы управления системой 
физической подготовки персонала органов 
внутренних дел. Раскрыто суть ее системно-
сти и концептуального подхода к механизму 
целевого и эффективного функционирования 
данной системы в различных условиях дея-
тельности сотрудников городских, районных, 
линейных органов. Определено, что система 
физической подготовки и спорта органов и 
подразделений внутренних дел Украины, 
кроме ведомственного назначения, частич-
но относится к общей социально-культурной 
сфере жизни современного общества, а про-
цесс управления в этой системе имеет соци-
альный характер и зависит от уровня социа-
лизации ее главных исполнителей и других 
региональных представителей. Установле-
но, что оптимизация коррекции предусма-
тривает последующую целеустремленную 
реализацию запланированного комплекса 
мероприятий, которые отвечают определен-
ным условиям и реальным возможностям 
действующей системы управления.

Babenko V.G. Social management 
in the system of physical education 
and sports of employees of internal 
affairs of Ukraine. The main forms, 
principles and methods of the physical 
training’s management of the Internal 
Affairs Agencies’s staff are considered. 
Reveals its consistency and conceptual 
approach to the mechanism of targeted 
and effective operation of the system 
under different conditions of the 
employees police. Determined that the 
system of physical training and sports 
of bodies and organs of internal affairs 
of Ukraine, except for departmental 
purposes, partly related to the overall 
social and cultural life of modern society, 
and the management of this system is 
social in nature and depends on the level 
of socialization of its top performers and 
other regional representatives. It is set 
that optimization of correction foresees 
subsequent purposeful realization of 
the planned complex of measures 
which answer certain terms and real 
possibilities of operating control the 
system.
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Вступ.1

У сучасному суспільстві індивідуально-професійна 
освіта набуває все більшого значення як вирішальний 
чинник загальнонаціонального прогресу. Цілком оче-
видно, що освіта та рівень підготовленості забезпечу-
ють кожній людині належні умови життя й повноцін-
ну реалізацію як особистості. Саме тому, у непростих 
умовах реформування системи освіти України та її ін-
теграції до європейського простору суттєво підвищу-
ються вимоги до функціонування органів управління, 
діяльність яких спрямована забезпечувати умови реа-
лізації прав і свобод громадян. 

Надзвичайно складні та суперечливі процеси су-
часного суспільного життя характеризуються певни-
ми негативними наслідками розвитку і вдосконалення 
усіх його сфер, а управлінські структури часто діють 
не завжди раціонально не враховуючи, при цьому, на-
слідків попереднього позитивного й негативного до-
свіду спроб і помилок [1, 5 ]. 

Загальновідомо, що безпосередньо сам процес 
управління значною мірою відображає якість як су-
часного соціального стану суспільства, так і його май-
бутнього. Із невпинним розвитком держави зростає і 
роль процесу управління щодо забезпечення чіткого, 
злагоджено-безперебійного успішного функціонуван-
ня будь-якого соціального об’єкта чи суб’єкта. Але, у 
час кардинальних перетворень усіх найважливіших 
сфер існуючого суспільства, від своєчасності, якості 
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й ефективності управління залежить не тільки доля 
окремої людини, а й всієї країни в цілому.

Виходячи з цього, можна зазначити, що чинні на 
сьогоднішній день об'єктивні фактори суспільного 
життя потребують постійного вдосконалення й са-
мовдосконалення форм і методів управлінської ді-
яльності, а також створення нових організаційних 
структурно-логічних форм управління, в тому числі й 
в сфері управління системою фізичного виховання і 
спорту усіх правоохоронних відомств України.

На жаль, сьогодні ми можемо чітко побачити де-
кілька причин недостатньої ефективності протидії 
правоохоронних відомств кримінальному натиску 
майже в усіх сферах соціального життя. Першою з 
цих причин є кадрові питання: застарілі й недоско-
налі форми навчання, незабезпеченість кваліфікова-
ним персоналом, брак досвіду практичної роботи, 
низька заробітна платня, незрозумілі пенсійні ре-
форми, що занижують авторитет фахової спеціаль-
ності. Друга причина – організаційна: відсутність 
системності, чіткої координації та взаємодії, посту-
пове відставання від зростання динаміки розвитку 
злочинної діяльності. 

Вищенаведені дві причини є одним із наслідків 
виникнення третьої причини – правової: неповнота, 
неузгодженість і постійна суперечливість існуючої за-
конодавчої бази. Саме тому, ми вважаємо, що  левова 
частка причин виникнення незрозумілостей і невдач 
у нелегкій боротьбі зі злочинністю належать саме 
управлінській сфері [4].
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Загальновідомо, що працівники органів та підроз-
ділів внутрішніх справ (далі ОВС) завжди виконува-
ли надзвичайно важливу роль у нашому суспільстві, 
а від їх професійно-фізичної підготовленості зале-
жала успішність виконання завдань, які покладали-
ся на них. У цьому напрямку діяльності, переважну 
більшість наукових праць становили дослідження 
С.М. Безпалого (2012), Г.М. Будагянца (2009), С.Є. 
Бутова (2010), А.С. Васильєва (2010),  О.В. Журавля 
(2011), І.П. Закорка (2012), В.О. Запорожанова (2010), 
Ю.А. Компанійця (2012) та інших, які було присвяче-
но складовим багатогранної системи підготовки до 
служби в ОВС, окремим актуальним питанням покра-
щення якості навчання курсантів і слухачів закладів 
освіти МВС України.

Однак, незважаючи на загальну належну керова-
ність системою органів внутрішніх справ в цілому, на 
нашу думку постійного вдосконалення потребують 
окремі підсистеми, які насамперед стосуються управ-
ління рівнем професійної підготовки персоналу та 
покращення шляхів його вдосконалення. Враховуючи 
значення якісної професійної підготовленості пер-
соналу до успішного виконання службових завдань, 
об'єктом нашого дослідження є зміст управління сис-
темою фізичного виховання і спорту.  

Робота виконана за планом НДР Українського дер-
жавного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – подальший розвиток та вдо-

сконалення вищезазначеної системи в Міністерстві 
внутрішніх справ України за рахунок удосконалення 
закономірностей управління нею, які реалізуються 
за допомогою ефективності прийняття своєчасно-
правильних відповідних управлінських рішень.

Методи дослідження – аналіз нормативних до-
кументів, літературних джерел і архівних матеріалів, 
опитування практичних працівників органів і підроз-
ділів внутрішніх справ України та найбільш кваліфі-
кованих викладачів, інструкторів-методистів, інспек-
торів зі службової підготовки, ураховували власний 
досвід, а також здійснювали педагогічне спостере-
ження за організацією навчального процесу.

Результати дослідження
Раніше ми зазначали, що система фізичної підго-

товки та спорту – це визначена певними законодавчи-
ми актами і нормативними документами впорядкова-
на організаційна, управлінська, навчальна й наукова 
діяльність осіб рядового і начальницького складу ор-
ганів та підрозділів внутрішніх справ, студентів, кур-
сантів, слухачів, наукового й науково-педагогічного 
складу відомчих навчальних закладів, яка спрямована 
на збереження здоров`я, творчої та трудової активнос-
ті, підготовку, набуття, розвиток та вдосконалення за-
собами фізичної культури та спорту знань, умінь і на-
вичок, необхідних для успішного виконання завдань, 
покладених на міліцію [2, 3]. 

Підсистемний підхід, який використовується й 
нині дозволяє розглядати цю підготовку лише як пев-
ну сукупність психолого-педагогічних компонентів, 

що виражається у вигляді циклічного процесу фізично-
го розвитку й вдосконалення. Ефективність його функ-
ціонування залежить від виконання вимог чинних нор-
мативних документів, реалій оперативно-службової 
діяльності та якості управління цим процесом. Таким 
чином, під терміном «управління» можна визначити 
особливий вид діяльності існуючих апаратів кадрово-
го забезпечення та призначених посадових осіб ОВС 
щодо забезпечення оптимального функціонування і 
розвитку системи фізичної підготовки та спорту з ме-
тою ефективного вирішення поставлених перед нею 
завдань. Управління є специфічним видом діяльності, 
який спрямований на упорядковане погодження ко-
лективних дій певних груп і колективів людей щодо 
досягнення мети, яка стоїть перед ними [2, 3]. 

Зазначимо, що система фізичної підготовки та 
спорту будь-якого правоохоронного відомства Украї-
ни, окрім відомчого призначення, частково відносить-
ся й до загальної соціально-культурної сфери (про-
ведення показових занять, демонстрація спортивних 
виступів, організація і проведення змагань різного 
рівня, участь у святкових заходах та ін.). Крім того, 
об'єктивне виникнення необхідності та розвитку 
управлінських процесів зумовлене суспільним харак-
тером роботи інструкторів, інспекторів, груп, відді-
лень, відділів та управління професійної підготовки, 
що вже є її певно-необхідним різновидом соціального 
характеру з певною соціалізацією. 

Соціальне управління службової діяльності ви-
щезазначених підрозділів забезпечує погодженість та 
упорядкованість спільної праці людей одного чи де-
кількох регіонів для досягнення суспільної мети і ви-
рішення завдань, які при цьому виникають [8, 9]. Таке 
розуміння управління базується на аналізі змісту соці-
альної діяльності, процесу соціалізації та об'єктивних 
законів функціонування сучасного суспільства, яке 
має здійснюватися:

центральним апаратом управління;• 
обласними апаратами управління;• 
міськими апаратами управління;• 
районними апаратами управління;• 
апаратами управління у відомчих навчальних за-• 
кладах з прямим підпорядкуванням центральному 
апарату і непрямим – міськоблуправлінням за тери-
торіальною дислокацією.

Як правило, основні властивості будь-яких вели-
ких систем безпосередньо проявляються в їх компо-
нентній побудові та специфіці  функціонування [9]. 
Складність побудови обумовлена, по перше, багато-
гранністю функцій, які виконуються її підсистемами, 
а по друге – розподіленням їх з урахуванням специфі-
ки адміністративно-територіального розподілу.

 Соціальне управління в системі фізичного вихо-
вання і спорту у його загальному вигляді можна пред-
ставити як широко розгалужену мережу:

регіональних підсистем з тісним і стійким зв’язком • 
у своїй системі;
що має технічні й соціальні канали управління на • 
виконання прямого і зворотного напрямків;
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що має тісний зв'язок з іншими силовими структу-• 
рами, органами влади, спортивними організаціями 
та населенням. 

Всі ці підсистеми, зв’язок і напрямки створюють 
єдину цілісну систему соціального управління в сис-
темі фізичного виховання та спорту.

Зазвичай, соціальне управління базується на влас-
тивих тільки людині здатностях ставити перед собою 
певну мету й знаходити відповідні способи, методи і 
засоби їх досягнення з попереднім прогнозуванням 
очікуваних результатів [5, 8]. 

Як правило, мета соціального управління визнача-
ється з наявних суспільних потреб визначеної групи 
людей і спрямовується на спільне й ефективне ви-
конання поставлених завдань за допомогою функцій 
пізнання, аналізу, прогнозування, планування, орга-
нізації, коригування, контролю, надання допомоги та 
вдосконалення. Ці функції властиві як для фізичної 
підготовки так і безпосередньо для спорту. Вони здій-
снюються за допомогою найпростіших різноманіт-
них методів, нескладних технічних і технологічних 
процесів. 

Мета, завдання, форми, методи та функції управ-
ління у своїй сукупності та при правильній їх експлу-
атації створюють цілісний і доволі складний механізм 
управління, який успішно здатний функціонувати в 
спеціально створеній системі фізичного виховання і 
спорту органів і підрозділів внутрішніх справ. Однак, 
починаючи від інспектора, інструктора чи викладача 
циклу або предмету професійно-фізичної підготовки і 
закінчуючи керівником найвищого управління в сис-
темі фізичного виховання і спорту, які одночасно мо-
жуть бути як об’єктом так і суб’єктом управлінського 
процесу, вони всі без винятку є активними носіями, 
визначених їхніми функціональними обов’язками, 
певних суспільних відносин.    

Перераховуючи організаційно-штатні посади 
структури ОВС, яким функціональними обов’язками 
передбачено займатися питаннями фізичного ви-
ховання та спорту, ми не зазначили вище про те, що 
вони можуть бути, кожний окремо, індивідуальним 
об’єктом-суб’єктом управлінського процесу тому, що 
поряд з ними існують і колективні учасники процесу 
управління. Це  об’єкт-суб’єкт управління, який теж 
має неабиякий вплив на певні суспільні утворення й 
процеси: це доволі складна й потужна система інших 
державних органів влади і організацій, недержавних, 
місцевих, територіальних, приватних та індивіду-
альних організацій фізкультурно-спортивного спря-
мування. На сьогоднішній день до них відносяться: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни; Державна служба молоді та спорту України і її 
облміськрайуправління, відділи, відділення й групи; 
фізкультурно-спортивні товариства; національні, 
регіональні й спортивні федерації; фізкультурно-
спортивні та військово-патріотичні клуби, індивіду-
альні спортклуби різних форм власності тощо. Про-
цес управління з ними передбачає наявність певної 
організаційної взаємодії та розуміння у всіх сферах їх 

функціонування [Про громадські об’єднання: Закон 
України від 22 березня 2012 року  № 4572-VI].

Як правило, між суб'єктом і об'єктом соціального 
управління існує певна внутрішня єдність. Однак від-
повідність між ними в дійсності рідко коли буває май-
же однаковою [9]. Так, у реаліях сучасного сьогодення 
дуже часто бувають випадки коли управляюча підсис-
тема суттєво запізнюється у своєму розвитку від ке-
рованої підсистеми, тобто від тієї, якою управляють. 
Саме тоді, у будь-якому процесі управління почина-
ють переважати стихійність, застарілі форми, методи 
і засоби, які ще «вчора» були найсучаснішими. 

Іноді буває навпаки: потужна головна система 
управління дуже сильно випереджає керовану сис-
тему створюючи цим певний розлад, розбалансова-
ність її функціонування або сприяє виникненню про-
цесів неминучої мимовільності, що призводить до 
обов’язкового виникнення кризових явищ усередині 
будь-якої системи чи підсистеми незалежно від на-
прямку: знизу-догори чи зверху-донизу. 

Слід зазначити, що такий дисбаланс систем, на 
нашу думку, може знищити увесь процес соціального 
управління, а наслідком цих явищ може бути часткова 
чи, навіть, повна ліквідація актуально необхідної для 
безпечної життєдіяльності системи.  

Ми вважаємо, що основними причинами цього 
може бути:

недостатність кваліфікованих виконавців налагоди-• 
ти пізнавальну, аналітичну, прогнозуючу, плануючу, 
організаційну, практичну, коригуючу, контролюючу 
та вдосконалюючу діяльність; 
небажання або унеможливлення через ряд соціально-• 
психологічних та економічних факторів здійснюва-
ти процес управління по новому;
нерозуміння важливості для особового складу якіс-• 
них продуктів діяльності цілісної системи та її під-
систем; 
 елементарний консервативний авторитаризм в сис-• 
темі соціального управління. 

Виходячи з поняття авторитаризму, яке притаман-
не усім воєнізованим формуванням, у системі фізич-
ного виховання та спорту правоохоронних відомств 
можна виділити надзвичайно стійкі управлінські від-
носини субординації. Їх основною характерною ри-
сою є керівництво й розпорядництво керівника та без-
апеляційна виконавча дисципліна підлеглих. Однак, у 
всіх випадках цих відносин чітко повинно спостеріга-
тися осмислення, оцінка можливостей і потужностей, 
роз’яснення, узгодження, погодження й доведення 
мети з визначенням порядку її досягнення та подаль-
шого оптимального коригування [9].

Оптимізація коригування передбачає подальшу 
цілеспрямовану реалізацію запланованого комплексу 
заходів, що відповідають певним умовам та реальним 
можливостям чинної системи управління відповідно 
необхідно-об'єктивних критеріїв оцінки ефективності 
її функціонування:

визначення й постановка науково-обґрунтованої • 
мети управління; 
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наявність кадрових, фінансово-економічних, • 
матеріально-технічних, суспільних та інших ресур-
сів, що забезпечують цілеспрямоване досягнення 
наміченої мети; 
визначення найкращих оптимально-раціональних • 
шляхів виконання поставлених завдань.

Висновки.
1) система фізичної підготовки та спорту органів 

і підрозділів внутрішніх справ України, окрім 
відомчого призначення, частково відноситься до 
загальної соціально-культурної сфери життя су-
часного суспільства і призначена для створення 
умов та реального втілення у практичну діяльність 
новітніх форм і методів фізичного вдосконален-
ня працівників ОВС з їх поетапною розробкою, 
дослідженням, апробацією, впровадженням і до-
триманням єдиних вимог;

2) управління в системі фізичної підготовки та спорту 
органів і підрозділів внутрішніх справ України має 
соціальних характер і залежить від рівня соціалізації 
її головних виконавців та інших регіональних 
представників;  

3) соціальне управління в системі органів внутрішніх 
справ є реальним  засобом і формою здійснення по-
кращення рівня професійно-практичної діяльності 
персоналу щодо забезпечення громадського по-
рядку і боротьби зі злочинністю, де процес вдоско-
налення системи управління виступає як цілісний 
динамічний процес вирішення завдань, що покла-
даються на ОВС.
Перспективи подальших досліджень. Передбача-

ється вивчення й пошук дійових шляхів удосконалення 
наукової організації управлінської діяльності в системі 
фізичного виховання і спорту органів внутрішніх справ.  
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