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Перш	 за	 все,	 зазначимо,	 що	 встановлення	 громадянства	 –	 важливого	 правового	 інституту	
української	 державності,	 фіксувалося	 законами	 національної	 влади.	 Громадянство	 в	 УНР	 було	
встановлено	 Законом	 «Про	 громадянство	 УНР»	 від	 2	 березня	 1918	р.	 [2,	с.	31;	 3,	с.	3;	 4,	с.	96];	 в	
гетьманській	державі	–	Законом	«Про	громадянство	Української	Держави»	від	2	липня	1918	р.;	за	
доби	Директорії	–	«Про	громадянство	Української	Народної	Республіки»	від	15	листопада	1921	р.;	
в	 ЗУНР	 –	 «Про	 право	 горожанства	 на	 Західній	 Області	 Української	 Народної	 Республіки»	 від		
8	квітня	1919	р.	[2,	с.	31].	

Одночасно	 з	 прийняттям	 законів	 про	 громадянство	 розроблялись	 інші	 законопроекти	 та	
політико-правові	документи,	які	сприяли	оформленню	і	реєстрації	громадянства.	Здебільшого	така	
робота	здійснювалася	за	доби	Української	Центральної	Ради:	1)	законопроект	«Про	установи	для	
охорони	інтересів	українських	підданих	за	межами	Української	Народної	Республіки»	від	21	грудня	
1917	р.,	 яким	 встановлювалися	 посади	 окремих	 консульських	 агентів	 УНР	 на	 територіях	 інших	
держав;	 2)	Лист	 Секретарства	 Національних	 Справ	 до	 Генерального	 Секретаріату	 України	 від		
21	 грудня	 1917	р.,	 в	 якому	 висловлювалося	 зауваження	 до	 проекту	 закону	 «Про	 громадянство	
Української	 Народної	 Республіки»,	 щодо	 порядку	 прийняття	 громадянства	 й	 усунення	 будь-яких	
обмежень	для	його	прийняття;	3)	Закон	«Про	реєстрацію	громадянства	УНР»	від	4	березня	1918	р.,	
згідно	 з	 яким	 українським	 громадянам	 надавалась	 можливість	 офіційно	 оформити	 своє	
громадянство;	4)	Постанова	про	організацію	та	діяльність	Тимчасових	Комісій	для	розгляду	справ	
про	українське	громадянство	[2,	с.	32].	Таким	чином,	кожне	державне	утворення,	яке	утворилося	на	
теренах	 сучасної	 України	 намагалося	 чітко	 визначити	 правовий	 статус	 населення	 відповідних	
територій.	 Цей	 статус	 визначався	 за	 допомогою	 прийняття	 відповідний	 нормативно-правових	
актів,	 зокрема	 на	 рівні	 законів.	 На	 законодавчому	 рівні	 чітко	 визначалися	 права	 і	 обов’язки	
громадян	 і,	 що	 достатньо	 важливо	 –	 встановлювалася	 заборона	 подвійного	 громадянства.	 Однак	
слід	 відзначити,	 що	 окрім	 законів,	 питанням	 громадянства	 присвячувалися	 ще	 ряд	 нормативно-
правових	 актів,	 які	 безпосередньо	 встановлювали	 підстави	 набуття	 громадянства,	 порядок	
набуття	 і	 оформлення	 громадянства,	 порядок	 відмови	 від	 громадянства.	 Отже,	 інститут	
громадянства	на	теренах	України	пройшов	достатньо	складний	шлях	свого	становлення,	зокрема	
спроби	 його	 нормативно-правового	 регулювання	 відбувалися	 разом	 зі	 спробами	 становлення	
незалежних	державних	утворень	на	території	сучасної	України.	
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СПЕЦИФІКА ГОТОВНОСТІ ДО ІНОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

На	сьогоднішній	день	зроблено	вже	багато	висновків	щодо	швидких	змін	у	сучасному	світі.	
Україна	також	переживає	перехідний	період,	що	характеризується	реформами	в	багатьох	сферах,	

©	Ламаш	І.	В.,	Бондарь	М.	О.,	2017	



Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.). Харків, 2017 

	176	

серед	яких	однією	з	найважливіших	є	реформа	правоохоронної	системи.	У	ракурсі	тих	змін,	що	
вже	 відбулися,	 та	 тих	 зусиль,	 які	 були	 спрямовані	 на	 реформування	 поліції	 як	 максимально	
ефективної	 структури	 захисту	 населення,	 слід	 сфокусувати	 увагу	 на	 здатності	 працівників	
поліції,	що	знаходяться	в	центрі	подій	та	знайти	відповідь	на	питання:	які	психологічні	чинники	
обумовлюють	особистісну	готовність	до	інновацій	в	умовах	кардинальних	змін	в	в	професійній	
діяльності	правоохоронців.		

Виходячи	з	цього,	ми	мали	на	меті	дослідити	психологічні	чинники	готовності	працівників	
поліції	до	інноваційної	діяльності.		

Емпіричною	базою	дослідження	виступив Харківський	національний	університет	внутрішніх	
справ.	 Вибірку	 склали	 60	 правоохоронців,	 котрих	 ми	 розділили	 за	 допомогою	 опитувальника	
«Психологічна	 готовність	 до	 інновативної	 діяльності»	 (В.	 Є.	 Клочко,	 О.	 М.	 Краснорядцева)	
методом	кластерного	аналізу	за	к-середнім	на	3	групи.		

У	 першу	 групу	 увійшли	 21	 респондентів,	 що	 складає	 35	 %	 від	 загальної	 кількості.	 Ці	
досліджувані	 характеризуються	 високим	 рівнем	 психологічної	 готовності	 до	 інноваційної	
діяльності.	Це	означає,	що	ця	група	поєднує	осіб,	котрі	мають	досить	високий	рівень	ініціативності,	
готові	до	змін	та	надають	перевагу	діяльності,	що	потребує	інноваційності.	Вони	здатні	діяти	в	
умовах	невизначеності,	непередбаченості	та	володіють	високим	рівнем	довіри	до	самого	себе.	

Така	ж	кількість	респондентів	склала	другу	групу	(21	особа	–	35	%).	Представникам	цієї	групи	
притаманний	 середній	 рівень	 досліджуваного	 показника.	 Цим	 випробуваним	 властива	
ініціативність,	вони	готові	до	змін,	проте	це	залежить	від	ступеню	можливого	ризику,	комфорту	в	
даній	 ситуації,	 серйозності	 події	 тощо.	 Тобто,	 в	 залежності	 від	 ситуації	 особистість	 готова	
проявити	достатній	рівень	готовності	до	інноваційності.	

Третю	 групу	 склали	 18	 правоохоронців,	 що	 становить	 30	 %	 від	 всієї	 вибірки.	 Ця	 група	
характеризується	низьким	рівнем	психологічної	готовності	до	інноваційності.	 Їм	не	характерно	
проявляти	 ініціативність	 та	 немає	 бажання	 брати	 участь	 в	 яких-небудь	 змінах.	 В	 осіб	 з	 таким	
рівнем	показника	відсутня	суверенність,	чітко	виражена	відсутність	відповідальності.		

Далі	 нами	 було	 здійснено	 емпіричне	 дослідження	 низки	 психологічних	 характеристик	 з	
використанням	комплексу	психодіагностичних	методик,	серед	яких:	опитувальник	психологічної	
ресурсності	 особистості	 (О.	С.	Штепа),	 опитувальник	 «Дифференційний	 тип	 рефлексії»		
(Д.	О.	Леонтьєв),	опитувальник	«Стиль	саморегуляції	поведінки»(В.	І.	Моросанова),	опитувальник	
проактивної	 долаючої	 поведінки	 (адаптація	 О.	С.	Старченкової),	 тест	 рефлексії	 діяльності	
(В.	Д.	Шадріков,	 С.	С.	Кургінян),	 здатність	 до	 самоуправління	 (Н.	М.	Пейсахов),	 опитувальник	
вивчення	 копінг-стратегій	 (С.	Хобфолл).	 На	 грунті	 отриманих	 результатів,	 скориставшись	
факторним	 аналізом	 за	 методом	 головних	 компонент,	 у	 кожній	 групі	 досліджуваних	 нами	 було	
виділено	 факторну	 структуру,	 яка	 пояснює	 специфіку	 функціонування	 інноваційної	 готовності,	
та	надає	змогу	детальніше	розглянути	взаємозв’язок	її	психологічних	чинників.	

Факторна	структура	у	першій	групі	складається	з	шости	факторів,	які	можуть	бути	названі	
так:	«Активне,	доброзичливе	планування	з	опорою	на	власні	ресурси»,	«Пошук	методу	уникнення	
інноваційної	 діяльності»,	 «Орієнтація	 на	 підтримку	 оточуючих»,	 «Пошук	 підтримки	 для	
інноваційної	діяльності»,	«Обережна	ініціативність»,	«Самостійне	планування».	

У	 другій	 групі	 виділено	 сім	 факторів,	 що	 відбивають	 «Обережність	 в	 плануванні»,	
«Ініціативна	 агресія»,	 «Спрямованість	 на	 самоспостереження»,	 «Пасивні	 роздуми	 про	 можливі	
альтернативи»,	 «Беземоційне	 планування»,	 «Спрямованість	 на	 критерії,	 що	 виходять	 за	 рамки	
актуальної	ситуації»,	«Уникнення	прийняття	рішень».	

Також	 шість	 факторів	 визначено	 у	 третій	 групі,	 зміст	 яких	 дозволяє	 назвати	 їх	 наступним	
чином:	 «Детальне	 планування	 при	 високій	 ресурсності»,	 «Імпульсивний	 пошук	 соціальної	
підтримки»,	«Чітке	планування	дій»,	«Імпульсивна	ініціативність	з	небажанням	змін»,	«Пасивна	
оцінка	якості»,	«Цілепокладання».		

Отже,	факторна	структура	психологічних	чинників	готовності	до	інноваційної	діяльності	має	
свою	 специфіку	 у	 працівників	 поліції	 з	 різним	 її	 рівнем.	 Це	 обумовлює	 необхідність	
впроваждення	 у	 процес	 психологічного	 супроводження	 підготовки	 поліцейських	 відповідних	
програм	з	розвитку	та	оптимізації	тих	психологічних	характеристик,	які	актуалізують	готовність	
до	інноваційної	діяльності.	
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Сучасна	юридична	практика	свідчить	про	те,	що	важливою	частиною	професійної	компетенції	
юриста,	в	тому	числі	і	працівників	правоохоронних	органів,	є	економіко-правові	знання	та	вміння	
їх	 застосовувати.	 Політична,	 економічна	 нестабільність	 в	 країні	 на	 тлі	 глобалізації	 та	
інформатизації	 світогосподарських	 зв’язків	 є	 підґрунтям	 для	 скоєння	 правопорушень	 в	
економічній	сфері,	що	складає	фактор	загрози	для	економічної	безпеки	держави.	

З	 метою	 підсилення	 правоохоронної	 і	 захисної	 функції	 держави,	 забезпечення	 потреб	
суспільства	 в	 захисті	 і	 убезпеченні	 від	 злочинності,	 в	 тому	 числі	 економічної	 та	 на	 вимогу	
сьогодення	є	потреба	у	висококваліфікованих	і	компетентних	фахівцях	правоохоронних	органів	
держави.		

Щоб	 якісно	 підготувати	 конкурентоспроможних	 фахівців	 необхідна	 відповідна	 система	
навчання	 у	 вищих	 навчальних	 закладах,	 що	 передбачає	 отримання	 слухачем	 сукупності	
систематизованих	знань,	умінь	і	практичних	навичок,	способів	мислення,	професійних	та	інших	
компетентностей.	 Всі	 перелічені	 властивості	 мають	 системно	 і	 поетапно	 здобуватися	 при	
виконанні	слухачем	навчальних	планів	за	обраною	спеціальністю.	

Розробка	і	впровадження	навчальних	планів	у	вищому	навчальному	закладі	має	корелювати	
з	потребами	сучасної	реальності	в	економіці,	суспільстві,	владних	інститутах.	

Навчальна	дисципліна	«Судова	бухгалтерія»	поєднує	в	собі	економічні	та	юридичні	знання;	
спрямована	 на	 вивчення	 закономірностей	 відображення	 в	 економічній	 інформації	 порушень	
чинного	законодавства	підприємствами,	організаціями,	установами;	розробляє	прийоми	та	методи	
виявлення	 цих	 порушень;	 обґрунтовує	 методику	 спеціальних	 аналітично-облікових	 знань	 у	
оперативно-розшуковій	 діяльності.	 Найбільш	 чітко	 цей	 зв’язок	 простежується	 у	 слідчий	 та	
оперативно-розшуковій	 діяльності.	 Значна	 частина	 економічних	 злочинів	 розслідується	 і	
розкривається	 на	 основі	 оперативної	 інформації,	 що	 вказує	 напрям	 пошукової	 роботи	 для	
оперативних	 працівників,	 ревізорів,	 слідчих.	 В	 ході	 проведення	 контрольно-ревізійних	 дій	
оперативна	 інформація	 документально	 досліджується.	 У	 подальшому	 отримані	 документальні	
докази	є	одним	з	основних	елементів	доведення	наявності	протиправної	діяльності	економічних	
суб’єктів.	

Також	 слід	 зазначити	 наступне:	 внаслідок	 реформування	 підрозділів	 МВС,	 які	 здійснювали	
протидію	економічним	злочинам,	частина	їх	функцій	надана	слідчим,	оперативним	працівникам	
іншої	 спрямованості	 і	 дільничним.	 Таким	 чином,	 значення	 дисципліни	 «Судова	 бухгалтерія»	
суттєво	зростає	через	брак	у	поліцейських	навичок	в	сфері	судово-економічної	(бухгалтерської)	
експертизи.	
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