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ВИХОВАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 

ПРАВОСВІДОМОСТІ 

Професійна правосвідомість працівників органів внутрішніх справ включає у себе структурні 

елементи, властиві усім громадянам і також функціонує в єдності та взаємодії з політичним, естетичним, 

етичним та іншими видами свідомості суспільства. Однак специфіка виконуючих задач, прав та обов’язків 

накладає своєрідний відбиток на правосвідомість виконання працівників ОВС у цілому. Якість та 

ефективність виконання працівником ОВС своєї праці створює імідж галузевої підсистеми державного 

правління та впливає на правосвідомість та правову культуру суспільства. У свою чергу, від рівня його 

професійної свідомості і професійної культури залежить поведінка населення в відповідності, з правом, та 

забезпечення особистої безпеки кожної людини.  

Правосвідомість працівників ОВС відображає правову дійсність скрізь призму повинного, з позицій, 

які склалися в суспільстві принципів та норм права. Робиться це у розумінні прав та обов’язків у 

відповідності із посадовим положенням. Їх правосвідомість оціночне, причому оцінці підлягає не стільки 

саме право, скільки правові вчинки на предмет їх відповідності законослухняності та правомірності. [1.c.78]. 

Всі ці якості правосвідомості дають можливість працівнику ОВС вірно орієнтуватися у складній 

ситуації та оперативно обирати варіант діянь.  

Професійна-правова культура працівників ОВС пропонує глибоке знання системи права і 

законодавства, переконаність у необхідності їх дотримання, вміння користуватися усією сукупністю 

правових засобів при виконанні службових обов'язків в рамках компетенції, встановленої законом та 

іншими правовими актами. Правова культура працівників ОВС проглядається також в критичному творчому 

осмисленні правових норм, законів, правових явищ, з точки погляду їх гуманістичного та морального 

змісту. [2.c.238]. 

Працівник ОВС – особа, яка призвана стати вище своїх звичок, бажань: він повинен робити свою 

справу так, як цього вимагають вищі інтереси суспільства. Правопорушники часто особи мужні, 

цілеспрямовані, вести поєдинок з якими не легко. Нерідко праця над розкриттям та розслідуванням 

злочинів, сутички між особами, характерами.  

Людина формується, як особа, у процесі соціальної практики. Юридичне виявлення, перший крок до 

утвердження себе як особи, в області реалізації права. Юридична освіта повинна, забезпечити знання та 

розуміння мови та технічної майстерності, необхідної для практикуючого працівника ОВС, включаючи 

розуміння правових і етичних обов'язків, прав та основних свобод людини, поважаючих законодавством 

країни і міжнародне право.  

Вони доповнюють його правову культуру та створюють кодекс його професійної поведінки, 

стержнем якої являється внутрішнє ведення службового обов'язку. [3.c.48]. 

Правова культура працівника ОВС визначається не тільки навчальним знанням по суті, а й взаємодії 

правових явищ взагалі, механізмі правового регулювання, правовому полі держави, його окремих напрямків. 

Вона включає критичне творче осмислення правових норм, законів, правових явищ з точки погляду їх 

гуманістичного, демократичного та морального змісту.  

В культуру працівника ОВС входить знання державної мови України, особливостей етичної культури 

та національних традицій того регіону; де він здійснює професійну діяльність. Виняткове значення має 

проблема подолання правового нігілізму працівників ОВС, їх некомпетентність, низький професіоналізм, 

невміння розбиратися у конкретних життєвих ситуаціях, дати їм правильну юридичну оцінку, в результаті 

чого з'являються незаконні та необґрунтовані рішення.  

Професійно-правова культура працівника ОВС повинна бути більш вищою, ніж правова культура 

інших громадян.  

Свідомість людини – це потреби суспільного розвитку. Свідомість складається з різних суспільних 

відносин: політичні, правові, етичні філософські, релігійні. Правосвідомість - це поняття, ідеї, емоції та 

почуття.  

Правосвідомість співробітника ОВС має елементи властиві громадянам, та функціонує з 

політичними, естетичними, етичними та іншими функціями.  

Від рівня професійної свідомості і професійної культури працівника ОВС залежить забезпечення 

безпеки кожної людини та населення.  

Правосвідомість працівника ОВС набуває значення відносин до злочинності та мірою боротьби із 

нею. [4.c.63]. 

Вміння користуватися правовими повноваженнями у разі службових обов’язків у рамках своєї 

компетенції, знання своїх прав та обов’язків. Працівник ОВС обраний виконувати волю народу, а саме 

розслідувати злочини, припиняти їх, та забезпечувати безпеку громадського суспільства. 
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Необхідність оптимізації процесу реформування системи законодавства України, спрямованого на 

забезпечення реалізації проголошених принципів правової держави, де людина, її права та свободи є 

найвищою соціальною цінністю є очевидною. Інтенсивний розвиток сучасних суспільних відносин 

відповідно вимагає якісного їх правового регулювання. Тому постає потреба забезпечення ефективності 

правового регулювання існуючих суспільних відносин, передбачення їх подальшого розвитку. 

Таким чином, на сьогодні актуальним і важливим є дослідження як самого феномену «системи 

законодавства», так і питання забезпечення дієвості та ефективності системи національного законодавства, 

яке б відповідало назрілим суспільним потребам [1, c.145]. 

За роки незалежності України вітчизняні вчені неодноразово зверталися до окремих питань 

теоретичного осмислення закономірностей функціонування системи законодавства України та шляхів і 

напрямів її вдосконалення. Суттєвий доробок у дослідженні цієї проблеми внесли С. Бобровник, О. Богінич, 

М. Козюбра, А. Колодій, В. Котюк, В. Копейчиков, М. Кравчук, Н. Оніщенко, В. Опришко, П. Рабінович, М. 

Цвік, О. Шевченко, Ю. Шемшученко та інші. 

Сучасна ситуація в  Україні має непростий характер. Навіть за умови наявності насиченої 

законодавчої  бази важливим аргументом є саме ефективність правового регулювання існуючих суспільних 

відносин. Тобто важливого значення набуває дійсна реалізація правових приписів. Тому на перший план 

виходить не кількість нормативно-правових актів, а їх можливість реально врегулювати ту чи іншу 

конкретну ситуацію. 

Тому і вдосконалення чинного законодавства має бути постійним процесом, спрямованим на 

вдосконалення, поліпшення та оптимізацію правового регулювання існуючих суспільних відносин. Загалом, 

можна виокремити такі тенденції вдосконалення і розвитку системи законодавства: по-перше, це 

необхідність забезпечення верховенства правового закону у всіх сферах життя суспільства, його 

стабільності та інтенсифікації; по-друге, спеціалізація законодавства з його різноманітними формами 

прояву: диференціація, конкретизація, деталізація; по-третє, правова уніфікація і супутні їй процеси – 

інтеграція, генералізація, універсалізація, видання комплексних нормативних актів. Як зазначає Г. 

Шмельова, концепція розвитку законодавства України має передбачати створення такої системи 

законодавства, яка б відповідала сучасним потребам розвитку суспільства і характеризувалася такими 

показниками як узгодженість, точність, визначеність, стабільність, динамізм, оглядовість тощо [2, c. 23]. 

Майбутнє законодавство України має бути досконалим і за змістом і за формою. Умовою створення 

досконалої системи законодавства є пізнання об’єктивних закономірностей суспільного розвитку, які 

потребують правового регулювання. Основним засобом формування і вдосконалення системи національного 

законодавства як цілісної системи є, насамперед, законодавча діяльність, яка паралельно із систематизацією 

забезпечить злагодженість та дієвість законодавства. Що в свою чергу відобразиться на якості правового 

регулювання суспільних відносин. І тому роль законодавця полягає у творенні норм права, виходячи із 

реально існуючих суспільних відносин при цьому передбачаючи та враховуючи обов’язково їх подальший 

поступовий розвиток. М.І. Козюбра зазначає, що юридичні норми, які недооцінюють, а то й просто 

ігнорують реальні умови життя, не витримують випробування життям. Юридичні норми не можуть 

виходити за рамки тих соціальних умов, які складалися на конкретному етапі існуючого суспільного ладу. 

Тобто норми права повинні повністю задовольняти об’єктивно виправдані інтереси суб’єктів. А це у свою 

чергу сприятиме уникненню протиріч, пов’язаних з конкретним суспільним відношенням і буде 

максимально наближеним до реалій та потреб життя.  

З огляду на неоднакові підходи до розуміння даного поняття в сучасній літературі необхідно 

зупинитись на дослідженні та аналізі поняття «ефективність законодавства». Заслуговують на увагу погляди 

дослідників радянського періоду. Наприклад, В. Нікітинський, під ефективністю правової норми  розуміє 

співвідношення між результатом їх дії та соціальною метою, яка була покладена в основу правового 

припису [3, c.125].  До такого ж висновку, щодо визначення змісту поняття ефективності законодавства, 

дійшла І. Іконицька, зазначаючи, зокрема, що під ефективністю земельно-правової норми слід розуміти 

співвідношення між фактично досягнутим результатом та тією соціальною метою, для якої була прийнята 

відповідна норма [4, c.80]. 


