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У статті описуються результати дослідження направленого на вивчення лідерства керівників органів внутрішніх 

справ та розробку програми розвитку їх лідерських якостей в процесі професійної підготовки. За основу дослідження 

були взяті наукові праці закордонних та вітчизняних вчених. Розкрито значення розвитку лідерських якостей у 

керівників поліції у системі сучасної підготовки управлінських кадрів. Висвітлено теоретично-психологічні підходи до 

проблеми вивчення лідерських якостей у керівників правоохоронних органів. Визначено сутність поняття та 

особливості лідерських якостей керівника. Запропонований підхід для побудови програми розвитку лідерських 

якостей в сукупності з розвитком особистості керівника як двоєдиного процесу. Описано стадії програми розвитку 

лідерських якостей та їх особливості. 
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Постановка проблеми. Цілеспрямована профе-

сійна підготовка керівників правоохоронних орга-

нів до управлінської діяльності напряму залежить і 

від їх психологічної підготовки, а саме соціально-

психологічного клімату в підрозділі, статусно-

рольової позиції керівника, характеру 

взаємовідносин з підлеглими, його здатності стати 

лідером в очолюваному ним колективі.  

На сьогодні, однією з головних умов  підвищен-

ня ефективності діяльності в правоохоронній систе-

мі є удосконалення саме управлінської діяльності, 

за рахунок  підвищення якості професійної підго-

товки керівної ланки. Нині перед професійною 

освітою правоохоронних органів постали завдання 

не лише насичення органів внутрішніх справ компе-

тентними фахівцями, але і створення можливостей 

для професійного зростання і розвитку особистості. 

У тому числі і розвитку осіб з вираженими 

лідерськими якостями. Проте, навчальні заклади 

системи МВС більшу увагу приділяють засвоєнню 

знань, умінь і навичок з конкретних дисциплін, ніж 

професійному і особистісному зростанню фахівців. 

Існує безліч програм направлених на професійну-

психологічну підготовку керівного складу ОВС, а 

от програми розвитку лідерства майже відсутні. 

 З розвитком сучасних інформаційних 

технологій, застосуванням в учбовому процесі 

активних методів навчання і появою можливості 

використання дистанційних технологій з'явилася 

можливість розвивати деякі якості особистості, у 

тому числі і лідерські безпосередньо на учбових 

заняттях, курсах підвищення кваліфікації тощо. 

Таким чином, недостатня розробленість в 

юридичній психології проблеми діагностики та 

розвитку лідерських якостей керівників органів 

внутрішніх справ  відповідно до специфіки 

професійної діяльності визначає необхідність  

розробки програми розвитку  їх лідерських якостей 

та шляхів її реалізації в системі ОВС.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Питання щодо діагностики і розвитку лідерських 

якостей керівників неодноразово підіймалися як 

зарубіжними, так і вітчизняними науковцями в га-

лузі юридичних, психологічних, педагогічних та со-

ціальних наук.  Та  питання лідерства саме в управ-

лінні органами внутрішніх справ і досі залишаються 

не-достатньо вивченими та потребують наукового 

обґрунтування та конкретизації.  

Дослідженнями проблеми управління та лідерства 

в правоохоронних органах у вітчизняній і зарубіжній 

юридичній психології, психології управління та 

педагогіці займалися О. М. Бандурка, Л. Й. Гуменюк, 

С. І. Яковенко, В.І. Барко,  В. Д. Шадріков. О.В. 

Євтихов,  Н.В.Андрєєв,  Д. Адаір та інші.   

На думку більшості вчених, професійна діяль-

ність керівника поліції, враховуючи її специфіку, 

складається з двох складових: професійної компе-

тентності (знання, вміння, навички) та особистісних  

якостей. А лідерство являється тим видом 

діяльності, який пронизує всю систему управління 

Для того, щоб будь-яка організація ефективно 

виконувала свої завдання, насамперед необхідно 

забезпечити виконання всіх управлінських функцій. 

Неможливо ефективно виконувати функції 

планування, організації, мотивації, координації  і 

контролю, якщо немає ефективного керівництва і 

лідерів, здатних заохочувати інших працівників, 

позитивно впливати на них і вести за собою, 

досягаючи тим самим кінцевого результату. 

Більшістю дослідників поняття лідерства 

розглядається як особлива якість, модель поведінки 

людини, що забезпечує її передові позиції. 

Дослідження лідерства показують, що дійсно 

лідерами ставали ті, чиї індивідуальні якості давали 

їм переваги перед іншими (велика фізична сила, 
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вольова активність і темперамент, інтелектуальна 

перевага та ін.). Деякі дослідники розглядають 

лідерство як реалізацію посадової влади: чим вище 

посада, тим більшу владу має працівник, що займає її. 

Перевага лідерів полягає швидше за рахунок 

соціально-рольових характеристик їхньої діяльності, 

ніж за рахунок індивідуальних рис. (І.П. Волков, М.Г. 

Ярошевський, Ю.Н. Ємельянов). Індивідуальним 

особливостям приділяється мало уваги; центральне 

місце займає реалізація посадової влади. [3,6]. 

В.В. Вахнін в якості одного з актуальних 

напрямів у вивченні особи керівника виділяє 

дослідження лідерства як компонента 

психологічного потенціалу особистості керівника. 

О.В. Євтихов та А.І. Максимов в якості 

перспективного напряму наукових досліджень 

вважають вивчення власне структури лідерських 

якостей керівників правоохоронних органів. 

Мета статті  полягає у висвітленні теоретико-

психологічних підходів до проблеми лідерських 

якостей у керівників органів внутрішніх справ і 

програми їх розвитку.  

Виклад основного матеріалу. 

У науково-педагогічній літературі є різні 

визначення лідерських якостей особистості. 

Зокрема, В.Б. Сбітнєва, поділяючи погляди інших, 

вважає, що лідерські якості - це сукупність певних 

властивостей, рис, що дає змогу члену певного 

соціального об’єднання статусно виділитися в 

конкретній справі й приймати відповідальні 

рішення у важливих для групи ситуаціях. 

Д. В. Алфімов визначає лідерські якості 

особистості як узагальнені власти-вості лідера 

створювати нове бачення розв’язання проблеми, 

успішно впливати на послідовників у напрямі 

досягнення групою або організацією цілей. [1, с.49-50] 

А.В. Зоріна під лідерськими якостями розуміє 

такі якості, які потрібні особистості для успішної 

організаторської діяльності й створення позитивної 

атмосфери в колективі, що сприяє досягненню 

загальних цілей.  

На думку В.В. Ягоднікової, лідерські якості – це 

риси особистості, які забезпечують ефективне 

лідерство, а саме: індивідуально-особистісні й 

соціально-психологічні особливості особистості, 

що впливають на групу і приводять до досягнення 

нею мети [7, с.5]. Аналіз різних наукових підходів 

до визначення лідерських якостей особистості дав 

нам підстави для такого формулювання: лідерські 

якості – це риси, які забезпечують ефективне 

лідерство, тобто здатність виділитися в конкретній 

справі й приймати відповідальні рішення в 

значущих ситуаціях; використовувати інноваційні 

підходи для розв’язання проблеми; успішно 

впливати на послідовників у напрямі досягнення 

спільних цілей; створювати позитивну соціально-

психологічну атмосферу в колективі. [2,3,6]. 

За Л.Д. Столяренко для розвитку лідерських 

якостей доцільно використо-вувати  наступні  

стратегії:  

- розвиток мотивації і прагнення до лідерства; 

- розвиток індивідуальних інтелектуальних і 

моральних якостей; 

-  формування вміння та навичок швидко і 

правильно оцінювати ситуацію, знати та 

враховувати особливості та інтереси членів групи;  

- забезпечення соціальної компетентності 

лідера та його доброзичливості в відносинах з  

іншими членами групи; 

усунення деструктивного лідерства (не 

направленого на цілі організації).  [5, с.284] 

На нашу думку дослідження проблеми розвитку 

лідерських якостей керівників слід здійснювати в 

тісному взаємозв'язку з питаннями розвитку їх 

особистості в цілому, лідерські якості необхідно розг-

лядати не як ізольовані утворення, а як невід’ємні 

властивості особистості, що взаємодіють з усіма 

іншими рисами і визначаються ними.  Лідерські якості 

слід розглядати в комплексі психологічних і 

акмеологічних характеристик особистості керівника і 

особливостей його професійної діяльності. Тобто, 

розвиток лідерських якостей і особистості слід 

розглядати як двоєдиний процес.  

Завданнями програми розвитку є: сприяння 

формуванню лідерського світогляду, лідерської 

позиції, вироблення мотивації та прагнення до 

лідерства; формування активної позиції у вирішенні 

проблем життєдіяльності (особисте життя, 

професійна та суспільна сфери діяльності); 

створення та закріплення позитивного досвіду 

лідерської поведінки та взаємодії. 

Програму розвитку лідерських якостей  

керівника ОВС  можна розділити на такі стадії: 

1. Власне професійну підготовку (здійснюється 

під час навчання в магістратурі ВНЗ МВС, курсах 

підвищення кваліфікації);  

2. Становлення особистості фахівця  - 

професійну адаптацію  (полягає в освоєнні нової 

соціальної ролі, набуття досвіду самостійного 

виконання професійної діяльності на керівній 

посаді) та професіоналізацію (відбуваються під час 

перебування на посаді керівника та здійснення 

управлінської діяльності);  

3. Формування майстерності (відбувається 

постійно в процесі керівної діяльності в системі 

органів внутрішніх справ). [3,5]. 

Виходячи з цього, метою програми розвитку 

лідерських якостей керівника ОВС, насамперед, є 

особистісний та професійний розвиток шляхом 

максимального розкриття його лідерського 

потенціалу як у професійній діяльності так і в житті 

в цілому. На нашу думку, ефективним засобом 

розвитку лідерських якостей керівників є 

комплексні програми, що поєднуватимуть в собі  
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групові та індивідуальні психолого-педагогічні 

технології тренінгу та коучингу і паралельно 

стимулюватимуть саморозвиток керівника. 

Висновки і перспективи. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє 

визначити лідерські якості керівників  як системну 

властивість особистості керівника, яка являє собою 

синтез загальних і спеціальних здібностей, що роз-

виваються відповідно до вимог та у процесі профе-

сійної діяльності. Подібний підхід до розгляду 

природи лідерських якостей дає змогу до пошуку 

оптимальної системи психо-діагностичних методів 

з метою визначення рівня і якісного складу таких 

якостей, а також дозволить визначити ефективні на-

прями і методи подальшого розвитку лідерських 

якостей керівників органів і підрозділів внутрішніх 

справ. 

На основі запропонованої програми розвитку 

лідерських якостей розроблені професійно-

психологічні тренінги, коучинги, спецкурси.  

Реалізація розробленої програми розвитку 

лідерських якостей  керівників ОВС під час 

професійно-психологічної підготовки повинна 

здійснюватися в закладах освіти МВС, під час 

проходження управлінської підготовки, при  

підвищенні кваліфікації, стажуваннях чи 

навчальних зборах, в ході службової діяльності. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В статье описываются результаты исследования направленного на изучение лидерства руководителей органов 

внтуренних дел и разработку программы развития их лидерских качеств в процессе профессиональной подготовки. 

За основу исследования были взяты научные труды заграничных и отечественных ученых. Раскрыто значение 

развития лидерских качеств у руководителей полиции в системе современной подготовки управленческих кадров. 

Отражены теоретически-психологические подходы к проблеме изучения лидерских качеств у руководителей 

правоохранительных органов. Определена сущность понятття и особенности лидерских качеств руководителя. 

Предложен подход для построения программы развития лидерских качеств в совокупности с развитием личности 

руководителя как двуединого процесса. Описаны стадии программы развития лидерских качеств и их особенности.  

Ключевые слова: руководители органов внутренних дел, лидер, лидерские качества, лидерские качества 

руководителя ОВС, программа развития лидерских качеств, управленческая деятельность. 
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PROGRAM OF DEVELOPMENT OF LEADER INTERNALSS OF LEADERS OF ORGANS OF INTERNAL AFFAIRS 

In the article research results are described sent to and зучение leaderships of leaders of organs of internal affairs and 

development of the program of roses¬to the coil of their leader internalss in the process of professional preparation. For basis 

of research scientific works of foreign and home scientists were taken. The value of development of leader internalss is exposed 

for the leaders of police in the system of the modern training of administrative personnels. in-psychological approaches are 

represented to the problem of study of leader internalss for the leaders of law enforcement authorities. Essence of concept and 

feature of leader internalss of leader is certain. Offered approach for the construction of the program development of leader 

internalss in totality with development of personality of leader as one in two process. The stages of the program of development 

of leader internalss and their feature are described.  

Keywords: leaders of organs of internal affairs, leader, leader internalss, leader internalss of leader ОВД, program of 

development of leader internalss. 

 


