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ВСТУП 

Кардинальні зміни в економічній, політичній та соціальній 
сферах сучасного українського суспільства впливають на діяль-
ність правоохоронної системи і вимагають реформування ряду її 
напрямків. Серед них: оптимізація взаємовідносин державних 
органів влади та міліції, покращення соціального статусу праців-
ника ОВС, гуманізація діяльності органів внутрішніх справ, під-
вищення професіоналізму правоохоронців, їх професійна підго-
товка. Також до актуальних завдань сьогодення багато дослідни-
ків відносять налагодження тісної співпраці між міліцією та насе-
ленням з метою отримання своєчасної інформації про можливі та 
вчинені злочини, покращення іміджу міліції. 

Процеси гуманізації діяльності правоохоронних органів, по-
силення соціальної спрямованості в їх роботі вимагають докорін-
них змін в організації системи професійної підготовки майбутніх 
правоохоронців, у критеріях оцінювання професійної компетен-
тності працівника. О. Бандурка звертає увагу на те, що ніяка ре-
форма органів внутрішніх справ не досягне цілі без якісного 
комплектування особового складу органів внутрішніх справ, 
перш за все міліції, з точки зору забезпечення відповідного про-
фесійно-освітнього рівня працівників [5]. Тому, на нашу думку, 
актуальним залишається питання дослідження складових профе-
сійної культури працівників ОВС з метою створення нових ефек-
тивних освітніх, методологічних та дидактичних умов, принци-
пів та критеріїв її формування на різних етапах професіоналізації 
особистості, відповідно до сьогоднішніх умов життя та розвитку 
суспільства. 

Метою представленого навчального посібника є збагачення 
уявлень його читачів (а основною його читацькою аудиторією є 
курсанти та студенти) про внутрішню логіку та динаміку конф-
лікту як поширеного в суспільстві явища, що впливає на особисте 
та професійне життя будь-кого з нас, на наші успіхи та невдачі, 
кар’єру та стосунки в мікро- та макросередовищі. Конфлікт, на 
думку автора, слід аналізувати крізь призму психологічних особ-
ливостей людини, враховуючи його спрямованість, динаміку та 
вплив на поведінку учасників. Це дає можливість зрозуміти функ-
ції конфлікту та передбачити його наслідки в різних ситуаціях 
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залежно від реакцій опонентів. У переліку завдань, що ставить пе-
ред собою автор, є спонукання читачів до пошуку власних психо-
логічних резервів подолання конфліктів у своєму житті, збагачен-
ня, закріплення та реалізація конфліктогічних знань, умінь та на-
вичок як складових конфліктологічної компетентності особистості. 

Актуальним є питання, чи можливе ефективне розв’язання 
конфліктів та формування конфліктологічної культури, компе-
тентності у працівників ОВС, і якщо так, то за яких педагогічних, 
соціальних, професійних обставин та умов це відбувається? Адже 
курсант або студент – це вже в цілому практично сформована 
особистість, з досить стійкими особистісними рисами, принци-
пами, моральною та ціннісною сферами.  

Спочатку розглянемо зворотній бік компетентності – неком-
петентність. Серед головних наслідків конфліктологічної неком-
петентності працівників ОВС відзначимо головні: 

1) велика кількість невирішених проблем та конфліктів; 
2) трансформація особистісних рис та властивостей (неадек-

ватна самооцінка, агресивність, жорстокість, конфліктність, ци-
нізм, низька толерантність, мстивість, невпевненість у собі, бру-
тальність, необ’єктивність, зниження профмотивації та ін.); 

3) негативні соціально-професійні наслідки (професійно-
психологічна деформація, протиправні вчинки, авторитарний 
стиль управління, негативний соціально-психологічний клімат у 
колективі, погіршення іміджу).  

З урахуванням кризових періодів у професійній діяльності та 
проходженні служби в ОВС підвищеної уваги потребує вивчення 
найбільш сенситивних періодів для виховання різних компонен-
тів конфліктологічної культури співробітників та суттєвих особи-
стісних змін. 

На кризовому етапі «початкового становлення професіона-
ла» (17–25 років) відбувається процес знайомства з особливостями, 
специфікою служби, формування первинних професійних здібно-
стей, знань та вмінь. Цей етап проходить для багатьох майбутніх 
працівників в умовах навчання у спеціалізованих вищих навчаль-
них закладах системи МВС. Саме в цей період досвідчені, високо-
кваліфіковані фахівці професорсько-викладацького складу, офі-
цери курсової ланки повинні під час аудиторних та позааудитор-
них занять конфліктологічного, психологічного та педагогічного 
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циклу особистим прикладом виховувати науково-практичні ос-
нови конфліктологічної культури курсантів, створювати міцні 
конструктивні основи майбутньої професійної компетентності 
працівника міліції (див. додаток). 

У віковому проміжку загального розвитку особистості цей 
період співпадає зі стадією пізньої юності та ранньої дорослості. 
Конфліктологічна культура людини в цей час формується під 
впливом таких чинників, як самооцінка, мотиваційні та ціннісні 
деформації, що супроводжуються браком вільного часу (у порів-
нянні з навчанням у загальноосвітній школі), внутнішньогрупо-
вими процесами (формування групової єдності та соціально-
психологічного клімату, співпраця тощо), значно підвищеною 
відповідальністю та ін. Одночасно відбуваються професійна адап-
тація до умов служби та колективу, перевірка професійної спря-
мованості «на міцність», виникають труднощі та успіхи в профе-
сійному теоретичному та практичному навчанні. При глибоких 
або частих невдачах може прийматися рішення про зміну виду 
діяльності, включаючи звільнення з ОВС. У цей період реальну 
небезпеку становлять помилкова оцінка перших особистих вра-
жень, негативних традицій, що існують в окремих службах, та 
некритичне засвоєння деформованих уявлень, оцінок співробіт-
ників зі значним стажем служби в ОВС. 

Суттєві особистісні зміни в професійній культурі правоохо-
ронців відбуваються на кризових етапах «формування первинної 
компетентності» (25–30 років), «професійної зрілості» (30–40 ро-
ків) та «професійної майстерності» (40–45 років та старше). При-
чому на цих етапах, за результатами наших досліджень, співвід-
ношення кількості «горизонтальних» та «вертикальних» (із керів-
ництвом) службових конфліктів у осіб неначальницького складу 
становить приблизно 75 % до 25 %. Тобто приблизно лише кож-
ний четвертий конфлікт трапляється з керівником, а переважа-
ють за кількістю конфлікти з рівними за статусом працівниками. 
Це можна пояснити адаптацією до умов служби та статутних 
норм, зниженою мотивацією до конфліктів з керівництвом, бо в 
цей час працівникам вже «є, що втрачати». Результати опитувань 
доводять, що двоє з трьох респондентів зазначають, що кількість 
психологічних причин конфліктів зі зростанням стажу роботи в 
ОВС з часом зменшується, а кількість «ділових», навпаки, може 
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збільшуватися, особливо на другому та третьому етапах «профе-
сіоналізації», тобто у працівників зі стажем 7–15 років. 

Навчальний посібник передбачає як знайомство з теоретич-
ними аспектами виникнення, протікання та розв’язання конфлі-
ктів, так і дослідження конфліктологічної сфери особистості, рів-
ня її конфліктності, конфліктостійкості та стратегій поведінки в 
конфліктних ситуаціях.  

Автор сподівається, що отриманні знання стануть для наших 
читачів міцною основою для подолання та попередження конф-
ліктних явищ, а результати проведених конфліктологічних до-
сліджень допоможуть зрозуміти власну конфліктність та своє ста-
влення до конфліктів у житті. 
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