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Вступ.  

Управлінська праця – це особливий вид праці, який вимагає від особи не 

лише певних знань, вмінь і досвіду, а і значних фізичних і психологічних сил. 

На теперішній час врахування особливостей управлінської праці посадових осіб 

органів управління силами охорони правопорядку (СОПр) набуває особливої 

актуальності у зв’язку не лише зі збільшенням обсягу завдань, які виконують 

органи і підрозділи СОПр (поява нових підрозділів Національної поліції 

України), а і зростанням відповідальності посадових осіб зазначених органів за 

прийняті рішення і наданні розпорядження (накази) виконавцям (підрозділам 

СОПр).  

Особливостями управлінської праці частково займалися як вітчизняні так і 

закордонні вчені. 

До вітчизняних вчених можна віднести [1–3]: Н. Р. Нижник, Ю. О. Куц.   

В. Д. Бакуменко, та інші. Закордонними вченими, які опікалися зазначеною 
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проблематикою доцільно вважати Генрі Файл, Джеймс Муні, Мері Паркер-

Доллей, Фредерік Уінслоу Тейлор та інші [4]. Вони по праву вважаються 

основоположниками класичної школи менеджменту. Основоположниками 

класичної моделі менеджменту є Генрі Файл, Джеймс Муні, Мері Паркер-

Доллей. Систематизував і дав назву цій моделі Байкар. У моделі акцент 

робиться на формальній структурі і пропонується набір принципів, виконання 

яких, гарантує досягнення організацією поставленої мети. Мета – підвищення 

ефективності роботи організації (системи управління у цілому або скажемо її 

органу управління через удосконалення роботи посадових осіб) шляхом 

раціонального підходу щодо керівництва, який характеризується наступним: 

– розподіленням процесу праці між складовими органу управління; 

розподіленням функціональних обов’язків між посадовими особами органу 

управління;  

– жорсткою ієрархічною структурою підлеглості; жорстким контролем 

виконання поставлених завдань. 

Виходячи з поданого вище, слід виділити два напрями – науковий 

менеджмент і бюрократію. Менеджмент – це наука про організацію праці 

людей і виробництва в будь-якій сфері діяльності, в тому числі і у 

державницьких та військових справах. Бюрократія – вищий чиновнично-

адміністративний апарат управління людьми і процесами.  

Основоположником наукового менеджменту є Фредерік Уінслоу Тейлор. 

У своїй теорії він виділив чотири наукових принципи підходів до організації 

праці:  

– стандартизація;  

– науковий аналіз робочих процесів;  

– систематичний відбір і підготовка виконавців робіт;  

– матеріальне стимулювання до роботи.  

Ці принципи можуть бути застосовані при дослідженні проблеми 

методологічних підходів до врахування особливостей управлінської праці 

посадових осіб органів управління силами охорони правопорядку. 
 

 



Другим напрямком у “класичній школі” є “бюрократія” Макса Вебера. 

Бюрократія – процес управління, який базується на письмових правилах та ін-

струкціях. Це система управління чиновницької адміністрації, яка відірвана від 

народу і захищає інтереси пануючого класу. Вебер вважав, що організація 

повинна бути:  

– безособистою, тобто усі посадові особи діють строго за встановленими 

правилами та інструкціями, без будь-якої ініціативи;  

– раціональною, тобто направленою тільки на досягнення кінцевої мети, 

яка поставлена перед нею.  

Вебер вважав, неефективність будь-якої організації полягає в тому, що їй 

заважають емоції керівництва і виконавців. У бюрократії він бачив найбільш 

ефективну форму соціальної організації, так як вона ґрунтується на холодній 

логіці і не дозволяє особистим почуттям і відношенням заважати досягненню 

завдань, які перед нею поставлені. 

Критики цього підходу обґрунтовували свої докази на тому, що Вебер 

ігнорував людський фактор в організації. Роблячи невиразним персонал, 

відводячи його в бік від прийнятих рішень, принижуючи його ініціативу, 

бюрократія ігнорує соціальні і психологічні потреби людини. Крім цього, ця 

система вкрай погано працює у неординарних обставинах, коли необхідно 

приймати нестандартні рішення. Такі рішення часто-густо приходиться 

приймати посадовим особам органів управління СОПр. Неординарні обставини 

– це незвичайні обставини, які викликані інтенсивними змінами зовнішнього 

середовища і потребують ефективного рішення в обмежений час. Це в повній 

мірі відноситься до державницьких та військових організацій, коли в 

екстремальних умовах необхідно приймати відповідальні рішення. Незважаючи 

на критику, багато із принципів бюрократії з успіхом застосовуються в 

сучасних організаціях. 

Отже, класична школа менеджменту намагалась визначити оптимальну 

структуру, яка підходила б будь-якій організації, незалежно від її 

характеристики. Ця школа внесла суттєвий вклад щодо вивчення організацій і 
 

 



їх структури. Багато її принципів широко використовуються і сьогодні. В той 

же час не слід забувати, що її підходи ігнорують ту частину організаційної 

дилеми, яка торкається людських аспектів організації. Це набуває особливої 

ваги у державницьких і військових організаціях у тому числі і в системі 

управління СОПр, де органи управління вирішують долю великих колективів 

як в мирний час, так і під час війни. 

Формування державних і військових колективів посадовців (колективів 

посадовців органів управління СОПр) як організації йшло еволюційним 

шляхом, іноді методом проб і помилок. Так, будівництво збройних сил в період 

складання капіталістичних відносин характеризувалось насамперед переходом 

до регулярної армії та флоту. Основними ознаками регулярної армії було:  

– несення військової служби як під час війни, так і у мирний час;  

– єдність штатної організаційної структури, їх озброєння і воєнної форми;  

– постійно діюча система навчання і бойового застосування військ, яка 

визначалась статутами;  

– наявність централізованого управління і постачання. До кінця 18 

сторіччя основною організаційною структурною одиницею у всіх арміях був 

полк (1200–1500 чоловік), який ділився на батальйони і роти. На період 

воєнних дій полки зводились в бригади, дивізії і корпуси непостійного складу. 

Ці з’єднання створювались тимчасово для рішення певних бойових завдань і не 

мали своїх постійних органів управління. У зв’язку з цим в процесі управління 

військами переважали бюрократичні підходи, які попирали людський аспект 

організації.  

На ці аспекти звернула увагу інша школа менеджменту – школа людських 

відношень [4]. Засновником цієї школи є Ельтон Майо, і поштовхом до її 

створення стали його знамениті експерименти, які виявили важливість 

соціальних і психологічних факторів мотивації до роботи. Експерименти 

визначили два важливих соціальних явища:  

– на поведінку людей впливає присутність інших людей;  

 
 



– у групах робітників та службовців існують певні норми, які визначають 

поведінку їх на роботі і незгода (бунт) проти цих норм тягне за собою санкції, 

які або примушують робітника вести себе як цього хоче група, або покинути її.  

Тому автором за основу був взятий підхід, який концентрує увагу на 

соціальних і психологічних аспектах роботи персоналу, його нуждам і 

мотиваціям. Слід зазначити, що прихильники зазначеної школи не опікувалися 

питаннями втоми людей, які займаються управлінською діяльністю. Інколи це 

спостерігається і у посадових осіб СОПр. 

Представники школи людських відношень вважають, що персонал (по-

садові особи органу управління) на будь-якому рівні організації повинні 

приймати якомога більш активну участь у прийнятті рішень, так як це їм дає 

більше свободи, і роблять їх зацікавленим щодо мети діяльності організації. 

Цей підхід не ігнорує класичні принципи, але вважає, що задоволення 

працівників (посадових осіб) від роботи є для організації життєво важливим. 

Критика цього підходу полягає в тому, що “задоволений робітник” 

(“задоволена посадова особа”) не завжди продуктивний (продуктивна), тобто 

може працювати з непоправними помилками, що неприпустимо для органів 

державного і військового управління (для органів управління СОПр).  

Наступним підходом до структурування організації є ситуаційний підхід 

[4]. Представники цього напрямку вважають, що на вибір організаційної 

структури і методів управління впливає ціла низка чинників таких як розмір 

організації, характер її діяльності тощо. Не існує одної найкращої і 

універсальної форми організації і метода управління, де посадова особа органу 

управління є визначальною складовою. Найбільш доцільна структура 

організації і система керівництва залежить від низки керованих і некерованих 

змінних параметрів. Керовані змінні параметри – такі змінні параметри, які 

можливо кількісно, або якісно змінювати в залежності від потреб організації. 

Некеровані змінні параметри – такі змінні параметрі, на які організація 

впливати не може, вони породжуються (визначаються) середовищем в якому 

організаційна структура функціонує.  
 

 



У зв’язку з вище поданим, на теперішній час методологічні підходи до 

врахування особливостей управлінської праці посадових осіб органів 

управління СОПр є актуальними і вони тісно пов’язані з особливостями 

розумової праці для посадових осіб зазначених органів. 

 

1. Особливості розумової праці для посадових осіб органу управління 

сил охорони правопорядку 

Як подано у праці [5], на відміну від фізичної, розумова діяльність 

супроводжується меншими витратами енергетичних запасів, але це не значить, 

що вона є легкою. Основним робочим органом під час такого виду діяльності 

виступає мозок. Під час розумової діяльності значно активізуються аналітичні 

та синтетичні функції посадової особи органу управління СОПр, 

ускладняються прийом і переробка інформації, виникають функціональні 

зв’язки, нові комплекси умовних рефлексів, зростає роль функцій уваги, 

пам’яті, напруження зорового та слухового аналізаторів і навантаження на них. 

Для розумової діяльності характерне напруження уваги, сприйняття, пам’яті, 

велика кількість стресів, малорухливість, вимушена поза тіла.  

Все це зумовлює застійні явища у м’язах ніг, органах черевної порожнини і 

малого тазу, погіршується постачання мозку киснем, зростає потреба в глюкозі. 

Погіршуються також функції зорового аналізатора: стійкість ясного бачення, 

гострота зору, зорова працездатність, збільшується час зорово-моторної реакції.  

Розумовій праці притаманний найбільший ступінь напруження уваги – в 

середньому у 5–10 разів вищий, ніж при фізичній праці. Завершення робочого 

дня зовсім не перериває процесу розумової діяльності. Розвивається особливий 

стан організму – втома, що з часом може перетворитись на перевтому. Все це 

призводить до порушення нормального фізіологічного функціонування 

організму.  

Посадові особи СОПр, що займаються розумовою діяльністю, навіть у 

стані перевтоми здатні довгий час виконувати свої обов’язки без особливого 

зниження рівня працездатності і продуктивності.  
 

 



Переважно особи розумової діяльності не здатні вимкнути механізм 

переробки інформації на ніч; вони працюють не лише 8–11 годин на добу, а 

майже постійно з короткочасними переключеннями.  

Це і є підтвердженням так званої інформаційної теорії, згідно з якою 

людина підчас сну переробляє інформацію, отриману в період активної 

бадьорості. До активного перероблення інформації посадова особа СОПр 

готується заздалегідь і основною часткою такої підготовки є вищий навчальний 

заклад і особливо ті кафедри, які займаються інформаційним забезпеченням 

майбутнього фахівця. 

Фізичний і розумовий види діяльності посадових осіб СОПр вимагають 

різного напруження певних функціональних систем організму, тому 

навантаження необхідно класифікувати відповідно до важкості і напруженості. 

Важкість праці – це напруженість функціональних систем організму, які 

зумовлені фізичним навантаженням. Напруженість, своєю чергою, 

характеризує рівень напруження центральної нервової системи. При цьому 

може наступати втома посадової особи. Ступінь втоми залежить не лише від 

фізіологічних можливостей особи, а і її рівня підготовки щодо роботи з 

інформацією. 

Втома – це стан, що спричиняється інтенсивною і тривалою роботою, 

характеризується тимчасовим зменшенням працездатності, виражається 

зниженням кількості та якості роботи і погіршенням координації робочих 

функцій посадової особи органу управління СОПр.  

Проблема втоми охоплює вирішення таких питань (зазначене нижче – 

обов’язковим для керівників органів управління СОПр): 

– з’ясування природи втоми людини (механізм та причини розвитку); 

– діагностика втоми та оцінка працездатності людини; 

– розроблення заходів боротьби з втомою з метою збільшення часу 

працездатності людини.  

Як показує практика, прояв втоми починається з порушення робочого 

динамічного стереотипу, а саме знижується точність і швидкість робочих рухів, 
 

 



уповільнюється виконання операції та її окремих елементів, з’являються зайві 

рухи, помилки у роботі. У зв’язку з цим змінюються виробничі показники – 

знижується продуктивність, збільшується кількість браку, погіршується якість 

продукції (якість оброблення інформації, що для СОПр – недопустиме). При 

цьому можуть погіршитись значення показників імовірності безпомилкової 

роботи посадових осіб органу управління СОПр. Значення цих показників 

наведено у праці [6] (нижче подано фізичну сутність цих показників). 

З втомою тісно пов’язаний стан перенапруження. Втоми як початкова 

стадія перенапруження, повинна бути предметом особливої уваги посадових 

осіб в органах, які беруть участь в управлінні СОПр як у звичайних умовах, так 

і у разі ускладненні обстановки.  

Термін “перенапруження” визначає несприятливий, граничний між 

нормою та патологією функціонального стану організму, який викликано 

надмірним за тривалістю або величиною навантаженням. Тривале 

перенапруження може спричиняти порушення здоров’я людини, відіграючи 

роль етіологічного чинника професійних форм захворюваності. Крім того, 

перенапруження може сприяти зниженню загальної реактивності організму, 

підвищенню неспецифічної захворюваності.  

Однією з основних причин перенапруження апарату опори і руху є 

вимушена робоча поза посадової особи органу управління СОПр. Незручні 

пози внаслідок перенапруження можуть спричиняти прояв остеохондрозу, 

розтягування та ослаблення міжхребцевих зв’язків, зміну нормальної 

конфігурації хребта, ослаблення м’язів черевного преса, тазового дна, 

ослаблення та деформацію ступні тощо. Поряд із змінами в апараті опори та 

руху нераціональна робоча поза може сприяти перенапруженню в системі 

периферичного кровообігу, виникненню варикозного розширення вен. 

Перенапруження функціональних систем, які тривалий час забезпечують 

високий рівень інтенсивності та концентрації уваги, пам’яті, аналітичного 

мислення, може бути одним із суттєвих чинників ризику виникнення 

 
 



невротичних станів та захворювань. Те ж саме можна сказати про такі чинники, 

як монотонність, емоційне перенапруження тощо.  

Перенапруженню та переходу його у захворювання сприяють хронічні або 

інфекційні захворювання, клімактеричний період, недостатня рухова 

активність, несприятливі чинники виробничого середовища тощо.  

Зазначене вище може негативно впливати на тривалість активної роботи 

посадових осіб СОПр. Для запобігання перенапруження посадових осіб органу 

управління слід розробляти та запроваджувати певні заходи профілактики. 

Розробляючи заходи цілеспрямованої профілактики втоми і 

перенапруження, дуже важливо встановити конкретні чинники трудового 

процесу посадової особи, які здатні спричиняти ці процеси, та оцінити їх рівень 

за критеріями важкості та напруженості роботи. Важливим при цьому є 

фізиолого-гігієнична втома. 

Фізіолого-гігієнічна проблема втоми та перенапруження, зважаючи на те, 

що вона пов’язана з працездатністю працюючих посадових осіб, а отже, з 

продуктивністю праці, є важливою не лише соціальною проблемою, а і сугубо 

відомчою проблемою міністерствам, яким підпорядковані складові СОПр. Тому 

відповідним керівникам та посадовим особам СОПр боротьбу з втомою та 

перенапруженням слід проводити комплексно, враховуючи технічні, 

організаційні, гігієнічні та психофізіологічні заходи. Основними з них є такі як 

широка механізація та автоматизація виробничих операцій (для органів 

управління СОПр – це [7, С. 7–61]: 

– автоматизація оброблення інформації;  

– організація раціонального режиму праці та відпочинку;  

– оптимізація санітарно-гігієнічних умов праці;  

– удосконалення робочих рухів та робочої пози;  

– обладнання раціонального робочого місця та устаткування з урахуванням 

антропофізіологічних особливостей організму;  

– правильне, раціональне виробниче навчання;  

– послаблення несприятливої дії монотонності;  
 

 



– заходи щодо запобігання гіподинамії;  

– формування сумлінного ставлення до праці в трудових колективах 

(усвідомлення корисності праці, сприятливий психологічний мікроклімат, 

широка гласність, матеріальна зацікавленість, змагання тощо);  

– естетичне оформлення робочої обстановки;  

– організація та проведення профвідбору та профорієнтації.  

Втома – це зниження продуктивності діяльності через витрату 

енергетичних ресурсів організму людини. Цей стан виникає через певне 

ставлення людини до праці, звички до фізичного та розумового напруження. 

Якщо таких звичок немає, то втома може настати ще до початку фізичного 

навантаження, на самому початку роботи. Втома після важкої, але потрібної 

людям праці, пов’язана з позитивним емоційним станом. Відпочинок, особливо 

активний, зміна виду діяльності поновлюють силу, створюють можливість 

продовження діяльності. Об’єктивним показником втомлення є уповільнення 

темпу роботи, а також зниження її якості. Це дуже небезпечно для посадових 

осіб органу управління СОПр, якщо сили виконують завдання у складних 

умовах і тривалий час. 

При перевтомі період оптимальної працездатності людини скорочується, а 

період нестійкої компенсації збільшується. Порушуються і відновні процеси в 

організмі. Прикмети втоми не зникають до початку роботи наступного дня. 

Посилюється роздратованість, реакції стають неадекватними, що є 

неприпустимим для посадових осіб органу управління СОПр.  

Посадові особи зі станом перевтоми характеризуються порушенням сну, 

відсутністю повного відновлення працездатності до наступного робочого дня, 

зниженням опору до дії несприятливих факторів довкілля, підвищенням 

нервово-емоційної збудливості. Такий стан може призвести до загострення 

багатьох захворювань, таких як серцево-судинних, ендокринних, бронхо-

легеневих, хронічних тощо.  

Перевтома посадових осіб органів управління СОПр виникає як наслідок 

хронічного перевантаження, коли втома від попередніх днів накопичується.  
 

 



При появі прикмет перевтоми слід негайно звернутися до лікаря, оскільки 

продовження роботи у стані перевтоми призводить до виснаження нервової 

системи і може стати причиною неврозу. Крім того, у такому стані взагалі не 

рекомендується працювати, бо можливі всілякі помилки через зниження 

працездатності. За цим повинен слідкувати не лише лікар органів та сил 

охорони правопорядку, а і старші командири (начальники). 

Як показує практика, рівень працездатності посадових осіб органу 

управління СОПр у другій половині робочого дня трохи нижчий. Крім того, 

виявлено, що людині, незалежно від професії, важко починати роботу, 

затягується період втягування в роботу. Це особливо помітно у людей, які 

працюють у ранкову зміну або чергували вночі.  

Функціональний стан посадової особи і її працездатність поліпшується на 

другий день праці після вихідного і починає погіршуватися з п’ятого дня. 

Найбільш висока працездатність спостерігається на третій день праці, найбільш 

низька на шостий, з одним вихідним днем.  

Залежно від характеру виконуваної роботи посадовою особою, 

розрізняють втому розумову, фізичну та емоційну. Втома посадової особи є 

комбінованою, тобто розумовою, фізичною та емоційною. Однак нервове 

напруження посадової особи органу управління СОПр призводить до переваги 

втоми.  

При втомі знижується гострота і зменшується поле зору, змінюються пульс 

і артеріальний тиск. Одночасно знижуються інтенсивність і стійкість уваги, 

сповільнюється її переключення, збільшується час сенсомоторних реакцій, 

порушується мислення, що виражається в сповільненні процесів обробки 

інформації, що є дуже важливим для управлінської діяльності посадових осіб 

органу управління СОПр. В результаті збільшується час прийняття і виконання 

рішень, виникає почуття гнітючого напруження і невпевненості. У стані втоми 

знижується ступінь автоматизму раніше напрацьованих навичок, утруднюється 

набуття нових знань і навиків, порушуються точність і координація рухів, 

 
 



послаблюються воля, рішучість, контроль за діями, частішають короткочасні 

відволікання уваги від виконуваної роботи.  

В умовах довготривалої безперервної роботи посадової особи 

порушуються насамперед складні функції психічної діяльності, які вимагають 

високої творчої активності, але при збереженні простих, доведених до 

автоматизму навичок. Тому у ситуаціях, які вимагають критичного аналізу 

обстановки, а не стандартних рішень і дій, можуть виникнути грубі помилки, 

що неприпустимо для управлінської діяльності органів управління СОПр.  

Втома розвивається швидше у молодих, недосвідчених посадових осіб 

органу управління СОПр, що пов’язано з їх великим нервово-психічним 

напруженням при виконанні роботи. У досвідчених посадових осіб, які мають 

високу кваліфікацію, добрі навички, емоційне напруження виражене менше і 

втома виникає пізніше.  

Психічна діяльність посадових осіб органу управління СОПр 

стимулюється інформацією, яка надходить до них. Для оптимального перебігу 

психічних процесів необхідний оптимальний рівень інформаційного 

навантаження. Надлишок чи нестача інформації призводять до розвитку втоми. 

Важливе значення має також характер інформації, яка надходить до органу 

управління або конкретної посадової особи. Питання щодо необхідності 

законодавчого затвердження норм інформаційного навантаження на посадових 

осіб органів державної влади та військового управління подано у праці [8].  

Практикою підтверджено, що з часом під впливом одноманітної роботи у 

посадових осіб виникає загальмований стан, який характеризується апатією, 

млявістю, появою відволікаючих думок, які не стосуються виконуваної роботи. 

Це повинен помічати старший командир (начальник) і негайно приймати 

необхідні заходи.  

Втома, як суб’єктивне переживання, може допомогти людині оцінити свою 

працездатність. Прикметою втоми може бути поява незначних помилкових дій, 

бажання випростатися, змінити позу, помітне зниження інтенсивності і 

стійкості уваги, мимовільна поява думок, не пов’язаних з виконуваною 
 

 



роботою, зниження вольового зусилля, необхідного для подолання цих 

негативних явищ. Так у праці [9], приділялося увазі питання фізіологічній 

відмові посадовій особі органу управління. 

Фізіологічні відмови (відмови організму людини) – подія, яка полягає в 

порушенні нормального функціонування організму в результаті процесів, які 

відбуваються, виключаючи можливість виконувати посадовою особою у 

системі управління визначених дій. 

Фізіологічні відмови, по суті, аналогічні технічним відмовам, але 

відрізняються тим, що вони обумовлені діями (або без діями) посадових осіб. 

Причинами фізіологічних відмов можуть бути процеси, які відбуваються з 

кожною посадовою особою і певним колективом під впливом низки чинників 

таких як: 

– фізіологічний стан посадових осіб (перевтомлення, навантаження, 

емоціональний вплив, вік, захворювання);  

– помилки як результат роботи посадових осіб в екстремальних умовах. 

Фізіологічні відмови залежать від працездатного стану посадових осіб, 

який може порушуватися в наслідок:  

– недопустимої втоми особи, яка не дозволяє ефективно виконувати 

поставлені завдання в антропотехнічній системі (управлінській системі з 

елементами людини і технічних засобів);  

– біологічну відмову, як подію, яку слід розглядати як випадкову 

величину, яка може бути оцінена імовірністю безпомилкової роботи посадової 

особи в екстремальній ситуації по.безпР ; 

– імовірністю роботи оперативного і технічного персоналу 

антропотехнічної системи (конкретно орган управління) в тій же ситуації 

оу.безпР . Проведені автором дослідження дозволяють визначити межі цих 

показників, як подано на рисунку 1 [8]. 

При цьому слід вважати, що втома посадової особи (органу управління) 

полягає не скільки в її (їх) фізичній втомленості, скільки в зміні характеру 

 
 



психологічної діяльності. Початок стомлення може супроводжуватися 

підвищеною чутливістю до подій і явищ оточуючої обстановки, нерозумною 

упертістю, зменшенням обсягу інформації, якою необхідно постійно 

користуватися та настає час, коли прогресує фактор забуття певного обсягу 

інформації.  

 

 

 

 

 

 

 

Позначення:         – значення показника по.безпР ; 

                              – значення показника оу.безпР  

 

 

 

За цим може настати розпад уваги, який виникає тоді коли, посадова особа 

починає реагувати на несуттєве, не помічаючи із-за цього важливих 

подразнювачів. У стомленої посадової особи зменшується гострота зору, 

швидкість реакції і прийняття рішення, порушується точність координації руху. 

Нарешті можлива поява проміжних періодів між глибоким сном і часом, коли 

людина не спить, коли посадова особа фактично “вимикається” з системи 

управління. 

Отже, втомленість посадової особи органу управління виникає насамперед 

у психологічній і нейромязовій сферах організму. ЇЇ можна розглядати як 

результат подавленості, або пригніченості і внутрішнього конфлікту. При 

цьому знижується продуктивність праці людини. 

Продуктивність праці на початку розвитку втоми деякий час може й не 
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Оцінки роботи: 1-2 відмінно, 3-4 добре, 5-6 
задовільно 

Рисунок 1 – Значення показника  і  
при діях посадових осіб в екстремальних умовах 

 
 



знижуватися, коли вольовими зусиллями людина змушує себе працювати з 

тими ж показниками. У стані втоми працюючий управлінець може уникнути 

помилок навіть при раптовій зміні виробничої ситуації за рахунок підвищення 

інтенсивності уваги і готовності до дії. Втома в цей період називається 

компенсованою. Однак така компенсація вимагає підвищеної витрати енергії і 

нарешті настає момент, коли, незважаючи на жодні зусилля, продуктивність 

праці знижується за визначеними показниками Втома в цей період стає 

некомпенсованою, оскільки порушення, які виникають, вже не можна 

відвернути вольовим зусиллям. 

Як зазначають автори у працях [10–12], доведено, що до 9–10 годин 

безперервної праці відбувається спад активності, а після 10 годин настає 

неприпустиме з боку безпеки порушення працездатності, тобто розвивається 

некомпенсована втома. Це виражається у: 

– різкому зростанні часу зорово-рухової реакції; 

– зниженні пропускної здатності аналізаторів; 

– зменшенні частоти пульсу; 

– зміні процесів у серцевому м’язі та інших порушеннях.  

Час сенсомоторної реакції людини після зміни після чергування 

збільшується на 113,7%, порушення сенсомоторної координації – на 75,6%, 

тремтіння пальців рук – на 70,9% [10–12]. Спроби боротися з втомою засобами 

збудження не дають бажаних наслідків. Після нетривалого нервового 

піднесення настає різкий спад. Зазначене вище, важливо враховувати для 

посадових осіб органу управління, які несуть чергування на пунктах управління 

і здійснюють безперервне управління силами охорони правопорядку. 

Фактори, які впливають на продуктивність праці формують загальний 

настрій на працю та полегшують або ускладнюють появу трудових зусиль.  

Аналізуючи критерії професіографічної оцінки (опис характеристик праці 

посадової особи органу управління СОПр) ступеня нервового напруження в 

процесі праці, слід користуватися характеристиками, які відображають 

напруження сенсорного апарату, вищих нервових центрів, що забезпечують 
 

 



функції уваги, мислення, регуляції рухів. Це в певній мірі впливає на 

безпомилковість роботи посадових осіб в екстремальних умовах та реалізую 

набуті компетенції.  

У зв’язку з поданим вище, важливо визначити певні показники якості 

органу управління СОПр. 

 

2. Один з показників якості органу управління сил охорони 

правопорядку 

Складовими органу управління будемо вважати особу або підрозділ 

(відділ, відділення, служба), які виконують певне завдання і особисто 

відповідають за кінцевий результат. Рівень оперативно-тактичної і технічної 

підготовки, морально-вольові і фізичні дані особового складу органу 

управління осД  визначають потенційні можливості ефективної його роботи. 

Функціональна залежність показників органу управління подана на рисунку 2. 
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Рис. 2. Функціональна залежність показників органу управління СОПр 

 
 



Екстремальні умови для органів управління СОПр можуть виникнути у 

період виникнення в регіоні надзвичайної ситуації будь-якого характеру, 

планування і ведення бойових дій (в межах Антитерористичної операції), 

планування і участі у спеціальних операціях іншого характеру тощо, коли вони 

будуть перевантажені інформацією, або діяти в межах управлінських 

повноважень в стислі строки [13]. 

При фіксованій кількості інформації, яка надходить до органу управління 

інфІ , своєчасність її оброблення і прийняття якісного рішення потребує певних 

людських лR , часових чR  і матеріальних ресурсів мR . Людські ресурси 

визначаються прийнятою організаційно-штатною структурою (ОШС) органу 

управління, часові ресурси – директивним часом дирТ , матеріальні ресурси – 

табелем до організаційно-штатної структури. Якщо припустити, що матеріальні 

ресурси мR  задовольняють роботу органу управління, тоді своєчасність 

якісного прийняття рішення )Я(С ріш.прріш.пр  у відведений директивний час 

менше критичного крТ  часу диркр ТТ ≤  буде залежати від людських ресурсів 

лR  органу управління і їх його здатність вирішувати управлінські завдання з 

необхідною якістю. 

Традиційно так склалось, що з появою принципово нових завдань, які 

вирішують органи управління СОПр, збільшилась чисельність цих органів, 

іноді за рахунок підрозділів і частин СОПр. Тобто за рахунок збільшення 

кількості складових органу управління і їх чисельності вирішувалось питання 

своєчасного прийняття рішення у відповідності до завдання, що вирішується. 

Такі підходи рішення проблеми в умовах ресурсних обмежень на озброєння і 

військову техніку не доцільні, вони ефективної практичної реалізації у силах не 

матимуть. Процес створення існуючих органів управління СОПр будь-якого 

рівня, як правило, йде еволюційним шляхом по мірі змін завдань, які вони 

вирішували, без наукового обґрунтування доцільної структури і рівномірного 

завантаження усіх складових. Багаточисельність органів управління змушує 

 
 



створювати багаточисельні і складні за структурою пункти управління і їх 

вузли зв’язку (ВЗ) системи зв’язку. При цьому система управління стає 

громіздкою, що утрудняє досягти необхідних показників її мобільності та 

прихованості. Мобільність системи управління СОПр – це її здатність 

видозмінювати свою структуру у просторі і часі з упередженням відносно дій 

сил, якими вона забезпечує керування. Прихованість системи управління СОПр 

– це її здатність щодо приховання елементів системи від усіх видів розвідки, 

незалежно від дій своїх сил і противника. Ці властивості набувають особливої 

ваги виходячи із основних напрямків та пріоритетів будівництва силових 

структур України [14, 15]. 

На кількісний склад і структуру органу управління СОПр впливає якість 

складових: рівень оперативної підготовки підгО , рівень тактичної підготовки 

підгТ  та рівень морально-вольових і фізичних даних посадових осіб осД , які 

безпосередньо впливають на своєчасність ріш.прС  та якість ріш.прЯ  прийняття 

рішення командиром (начальником). Одним із показників якості складових 

органу управління СОПр є імовірність безпомилкової його роботи оу.безпР  в 

будь-яких умовах, в тому числі і у екстремальних. Імовірність безпомилкової 

роботи органу управління СОПр оу.безпР  обумовлюється показниками його 

складових 
ібезпР . Для обчислення значення показника оу.безпР  необхідно 

обґрунтувати структуру органу управління і задатися (вказати вимоги 

замовника) значенням показника 
ібезпР . 

Робота складових органу управління в системі управління СОПр, як 

інформаційної системи (система в якій циркулює інформація між органом 

управління і об’єктом управління), пов’язана з фізіологічними можливостями 

людини, яка не може не помилитися. В екстремальних умовах це може бути 

одна із найслабкіших ланок будь-якої антропотехнічної системи. Не 

враховувати цей факт при аналізі системи управління СОПр будь-якого рівня 

недопустимо. Ці помилки можуть мати серйозні наслідки, а при управлінні 

 
 



силами при вирішенні завдань спеціальних операцій, не оправдані втрати 

людей, озброєння і військової техніки. Безперечно скриті помилки – помилки, 

які допускаються не усвідомлено і ненавмисно, мають імовірний характер 

0,1...0Рпом = . Проведені розрахунки у праці [13] з застосуванням методики 

комплексної оцінки якості функціонування складних інформаційних систем 

підтвердили, що людина середнього рівня підготовки і кваліфікації здатна 

шляхом візуального контролю забезпечити безпомилковість обробки 

інформації з імовірністю не нижче 95,0Рбезп = для повідомлення обсягом 250 

знаків (для порівняння: одна кодограма, що передається у автоматизованій 

системі управління (АСУ) воєнного призначення складає 6x24=144 символи 

(один друкований лист аркушу А-4 35x50=1750 знаків). При збільшенні обсягу 

до 500 знаків ця імовірність з причин жорсткого обмеження у часі контролю 

знижується до 86,0...83,0Рпом = .  

Отже, якщо взяти за основу результати обчислень проведених групою 

спеціалістів в області інструментально-модельованих комплексів для оцінки 

якості функціонування інформаційних систем [13], то у якості нормативних для 

системи управління СОПр будь-якого рівня можна взяти: імовірність 

безпомилкової роботи складової органу управління 95,0...99,0Р ібезп =  для 

спеціалістів вищої кваліфікації, 90,0...95,0Р ібезп =  для спеціалістів середньої 

кваліфікації, 85,0...90,0Р ібезп =  для спеціалістів нижче середньої кваліфікації. 

Відповідно для органу управління СОПр: 90,0...95,0Р оу.безп =  відповідає 

критерію якості роботи органу управління „добре”, 85,0...90,0Р оу.безп =  – 

„задовільно”, 80,0...85,0Р оу.безп =  – „незадовільно”. 

Безперечно значення цих показників повинні узгоджуватись з часом 

роботи органу управління при виконанні певних завдань (наприклад, рішення 

оперативно-тактичних задач, розроблення рішень, планів тощо). Таким часом 

може бути: час на підготовку бойових дій, оперативного застосування сил 

тощо. З досвіду локальних війн, орган управління при підготовці до відбиття 
 

 



військами масованих ракетно-авіаційних ударів (МРАУ) буде працювати в 

напруженому режимі 9…10 годин [16, 17, 18]. Тривалість протиповітряного 

(повітряного) бою буде тривати в межах 40…60 хв, це екстремальний режим 

роботи органу управління і на нього необхідно орієнтуватися при створенні 

його структури будь-якої ланки управління.  

Проведені автором дослідження щодо визначення імовірності 

безпомилкової роботи органів управління різних структур системи управління 

оперативно-тактичного рівня дали наступні результати [8, 9]. Так для органу 

управління окремої організаційної структури цей показник, при 99,0Рі = , буде 

в межах 97,0Р оу.безп = , що відповідає оцінці „добре”. Для штабу 

організаційної структури – 95,0Р оу.безп = , що відповідає оцінці „добре”. Для 

органу управління об’єднання організаційних структур – 83,0Р оу.безп = , що 

відповідає оцінці „незадовільно”. Для розрахунків взято складові органу 

управління вищої кваліфікації. За умов середньої і нижче середньої кваліфікації 

посадових осіб цей показник буде 83,0Рбезп ≤ . Наведені приклади дозволяють 

стверджувати, що актуальним питанням для СОПр є підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів органів управління спеціального 

призначення і вдосконалення їх структури. 

Отже, проведений стислий аналіз дій органів управління СОПр з питань 

управління, за показниками інформаційного завантаження його складових і 

імовірності безпомилкової роботи показує, що існуюча на теперішній час 

структура не вдосконалена і потребує необхідних змін в комплексі з іншими 

складовими системи управління (системою зв’язку, системою пунктів 

управління). Багаточисельність органів управління СОПр, нерівномірність 

інформаційного завантаження його складових, невідповідність рівня 

кваліфікації посадових осіб завданням, які вирішуються, призводить до 

створення занадто складної за структурою, з низькими показниками імовірності 

безпомилкової роботи в екстремальних умовах. Така структура потребує вели-

ких людських, фінансових і матеріальних затрат. Для комплексного вирішення 
 

 



цього питання необхідно розробити метод обґрунтування структури системи 

управління для будь-якої структури СОПр.  

В межах монографії розглянемо підходи щодо оптимального визначення 

внутрішньосистемної структури органу управління СОПр як складової 

регіонального органу виконавчої влади. Актуальність цієї проблеми 

обумовлена низкою проголошених заходів щодо реформування силових 

структур України останнього часу. 

Таким чином, враховуючи особливості розумової праці посадових осіб 

органу управління і отримані значення показників якості зазначеного органу 

слід розглянути інформаційно-структурний метод формування органу 

управління на прикладі регіонального органу виконавчої влади. 

 

3. Інформаційно-структурний метод формування регіонального органу 

виконавчої влади 

Метод дозволяє здійснити процес формування зазначеного органу 

виконавчої влади з урахуванням необхідності виконувати увесь обсяг 

управлінських завдань у повному обсязі за будь-яких умов обстановки, що 

склалася у регіоні держави. Узагальнену структуру складових методу подано на 

рисунку 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Узагальнена структура складових методу формування  
регіонального органу виконавчої влади  
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Як обмеження прийнято: не враховувати вартість на утримання такого 

органу управління. Припущеннями слід вважати: визначені і сформульовані 

завдання і функції, які покладаються на регіональний орган виконавчої влади, 

вимоги, які ставляться до нього, чинники, які впливають на його роботу у 

складних умовах обстановки, принципи і методи організаційного проектування 

такого органу. 

Деталізацію методу графічно подано на рисунку 4 і здійснено поетапний 

опис його складників. До вихідних даних методу (блок 1 рисунок 4) включено.  

1. Завдання і функції, які покладені на регіональний орган виконавчої 

влади (РОВВ). Такими завданнями можуть бути: а) постійний моніторинг 

обстановки у регіоні держави (вивчення, аналіз і розроблення пропозицій за 

результатами даних про соціально-політичну і соціально-економічну 

обстановку у регіоні держави); б) підготовка регіональних органів виконавчої 

влади і регіональних СОПр до застосування за призначенням; в) керівництво 

регіональними органами виконавчої влади у сфері охорони правопорядку та 

управління регіональними СОПр у разі ускладнення обстановки; г) оперативне 

прийняття рішення на застосування регіональних СОПр у разі ускладнення 

обстановки у регіоні держави та доведення завдань до підпорядкованих 

регіональних органів виконавчої влади; д) управління процесом взаємодії 

органами державної влади і місцевого самоврядування; е) організація і 

проведення заходів щодо забезпечення дій органів виконавчої влади і 

регіональних СОПр у разі ускладнення обстановки у регіоні держави; к) 

організація контролю і надання допомоги органам, як об’єктам взаємодії 

регіонального рівня. 

Функції: а) контроль за рівнем готовності регіональних органів виконавчої 

влади, органів правопорядку і підрозділів регіональних СОПр до виконання 

завдань з охорони правопорядку; б) прийняття управлінських рішень щодо 

взаємодії регіональних органів виконавчої влади; в) комунікативна функція 

щодо організації ліній (каналів) обміну інформацією взаємодії; г) кадрові 

 
 



функції керівника (кадрове планування в організації); д) управління персоналом 

організації, оцінка та відбір персоналу. 
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1. Завдання і функції, які покладені на регіональний орган 
виконавчої влади. 
2. Вимоги, які висуваються до регіонального органу виконавчої 
влади. 
3. Чинники впливу на роботу регіонального органу виконавчої 
влади. 
4. Принципи і методи організаційного проектування 
регіонального органу виконавчої влади. 
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Рисунок 4 – Схема алгоритму методу формування 
регіонального органу виконавчої влади 
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Перевірка  
№ 3 

 
 

Перевірка значень показника інтегральної оцінки Ψ : нижче 2,6 бала 
підготовленість органу оцінюється “незадовільно”, в інтервалі 
2,6...3,5 бала – “задовільно”, в інтервалі 3,6...4,5 бала– ”добре”, вище 
4,5 бала – “відмінно” 
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2. Вимоги щодо регіонального органу виконавчої влади: а) він повинен 

бути оптимально-необхідним за складом отпровв.N  і здатним ефективно 

виконувати поставлені завдання із заданою ймовірністю безпомилкової роботи 

ровв.безпР  у межах встановленого директивного часу дирТ ; б) старша посадова 

особа органу має бути здатна своєчасно приймати якісне рішення на дії, 

організовувати їх своєчасне планування, ставити зрозумілі завдання підлеглим, 

організовувати ефективну взаємодію і всі види забезпечення, а також стійко 

управляти підлеглими під час виконання поставлених завдань; в) повинен бути 

Завершення рисунку 4 
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 Визначення умовного критерію ефективності регіонального 
органу виконавчої влади щодо вирішення управлінських завдань: 
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 Перевірка відповідності значення показника умовного критерію 
ефективності регіонального органу виконавчої влади щодо 
вирішення управлінських завдань: 
( ) ( )задtWtW ≥                                                                    (12) 

 

Складники повноважень регіонального органу виконавчої 
влади: 1) делегування повноважень органом центральної 
влади за різних умов обстановки; 2) рівень правової бази; 
3) ресурсозабезпеченість; 4) рівень відповідальності;  
5) рівень централізації управління  
 
 
Перевірка значень показників:  
1) рівня делегування повноважень старшій посадовій особі органу  

оцв.повнп 6,0Д ≥ ;  

2) рівня централізації управління процесом взаємодії    95,0Vцу ≥  

; 
3) рівня відповідальності органу оцвровв 9,0V ≥   

  
 

 
 



здатним ефективно вирішувати складні, різко змінні завдання, стійко й 

оперативно управляти підпорядкованими об’єктами управління – бути 

основним й старшим у відношенні до інших регіональних органів виконавчої 

влади; г) мати мінімально можливу кількість рівнів управління (ланцюг команд 

повинен бути якомога коротшим для мінімізації часу циклу управління 

суб’єктами взаємодії). 

3. Чинниками, що впливають на роботу регіонального органу виконавчої 

влади, який займається управлінням процесу взаємодії суб’єктів регіонального 

рівня у сфері охорони правопорядку за будь-яких умов обстановки в регіоні 

держави, слід вважати такі як: а) відповідальність, яка пов’язана з необхідністю 

діяти зазначеному органу у правовому полі у межах регіону держави; б) 

остаточна невизначеність правової бази щодо прав і можливостей зазначеного 

органу для умов звичайної обстановки й у разі її ускладнення, що може 

призвести до заворушень у регіоні держави;  

в) недосконалість існуючої організаційної структури системи взаємодії 

регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку системи 

управління процесом взаємодії; г) недостатній рівень автоматизації оброблення 

інформації, що циркулює у контурі управління суб’єктами взаємодії 

регіонального рівня. 

4. Принципами і методами організаційного проектування регіонального 

органу виконавчої влади, який здійснює управління суб’єктами регіонального 

рівня, слід вважати такі.  

Принципи: а) цілеспрямованість, яка передбачає наявність чітко 

сформульованої мети, – стійке управління процесом взаємодії зазначених 

органів за будь-яких умов обстановки; б) первинність функцій і вторинність 

структури, тобто побудова організаційної структури повинна базуватися на 

виявленні складу та змісту функцій управління; в) функціональна 

орієнтованість підрозділів апарату управління, яка передбачає, що коло завдань 

для кожного структурного підрозділу має бути чітко орієнтоване на досягнення 

мети управління з відповідної функції; г) простота організаційної структури 
 

 



органу, яка полягає у тому, що чим простіше та чіткіше побудована структура 

органу, тим легше посадовим особам зрозуміти і пристосуватися до роботи та 

активно брати участь у реалізації головної мети управління; д) єдність 

керівництва і координації зусиль – виконавець повинен отримувати накази 

лише від одного начальника; е) оптимальна норма керованості, яка 

встановлена, 7–9 об’єктів управління.  

Перелічені принципи організаційного проектування структури 

регіонального органу виконавчої влади взаємопов’язані. Кожен із них має 

самостійне значення, але тільки спільне їх використання забезпечує 

комплексний науковий характер проектування структури зазначеного органу. 

Оскільки проектування структури регіонального органу виконавчої влади є 

процесом удосконалення існуючого типу організаційної структури, то слід 

використати методи, які базуються на знанні об’єктивних правил розвитку 

організаційної структури органів. Таким методами слід вважати: експертний, 

нормативний, блочний, аналітично-розрахунковий та метод математичного 

моделювання.  

У разі формування структури регіонального органу виконавчої влади 

застосовані наведені вище принципи формування органів й аналітично-

розрахунковий метод організаційного проектування регіонального органу 

виконавчої влади, в основі якого є системний підхід до всіх складових 

зазначеного органу та інформаційне навантаження на них у складних умовах 

обстановки.  

Наведені вище вихідні дані і результати розробленого інформаційного 

підходу до поетапного формування регіонального органу виконавчої влади з 

урахуванням принципів і норм опрацювання інформації, як подано у праці [6] 

(блок 2 на рисунку 4), дозволили попередньо визначити показники структури 

цього органу. Перелік цих показників подано на рисунку 5.  

Такий орган управління, з урахуванням особливостей управлінської праці,  

здатний оперативно і безпомилково обробляти весь потік інформації у складних 

умовах обстановки, а саме це залежить від: а) старшого органу виконавчої 
 

 



влади овв.ст.інфN ; б) підпорядкованих регіональних органів виконавчої влади 

ровв.під.інфN ; в) інформації, яка циркулює усередині органу виконавчої влади 

внровв.інфN . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги, які висуваються до регіонального органу виконавчої влади, є 

такими (див. блок 3 на рисунку 4): а) оптимальна кількість посадових осіб 

органу опт.ровв.поN ; б) мінімальна кількість рівнів структури цього органу 

min.ровв.рівN ; в) максимальне значення ймовірності безпомилкової роботи 

зазначеного органу у складних умовах обстановки max.ровв.безпР ; г) 

мінімальний час циклу управління суб’єктами взаємодії min.цуТ  за рахунок  
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Рисунок 5 – Показники регіонального органу виконавчої влади 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



мінімізації кількості рівнів структури зазначеного органу і максимізації 

значення показника ймовірності безпомилкової його роботи.  

Чинники, які впливають на роботу зазначеного органу, при його 

формуванні зумовлюють такі показники (див. блок 4 на рисунку 4): а) 

делегування повноважень зазначеному органу управління органом центральної 

виконавчої влади оцв.повнп 6,0Д ≥ ; б) рівень централізації управління 

регіональними суб’єктами взаємодії 95,0Vцу ≥ ; в) мінімальний час оброблення 

інформації, що циркулює усередині органу, що досліджується min.інф.обмТ ; г) 

максимальне значення ймовірності безпомилкової роботи регіонального органу 

при здійсненні управління суб’єктами взаємодії у складних умовах обстановки 

max.ровв.безпР . 

Завдання і функції, які покладаються на регіональний орган виконавчої 

влади, зумовлюють формувати його за такими показниками (див. блок 5 на 

рисунку 4): а) мінімальний час опрацювання інформації, що циркулює 

всередині органу min.інф.обмТ ; б) максимальне значення ймовірності 

безпомилкової роботи органу у складних умовах обстановки max.ровв.безпР ; в) 

оптимальний обсяг інформації, що опрацьовується органом у складних умовах 

обстановки опт.інфN ; г) рівень підготовки основного складу регіонального 

органу виконавчої влади ровв.ск.осн.підгП . 

Принципи і методи організаційного проектування структури 

регіонального органу, який здійснює управління процесом взаємодії суб’єктів 

регіонального рівня, зумовлюють формувати його за наступними показниками 

(див. блок 6 на рисунку 4): а) делегування повноважень регіональному органу 

виконавчої влади органом центральної виконавчої влади оцв.повнп 6,0Д ≥ ; б) 

рівень централізації управління суб’єктами регіонального рівня 95,0Vцу ≥ ; в) 

мінімальна кількість рівнів структури регіонального органу виконавчої влади 

 
 



min.ровв.рівN ; г) максимальне значення ймовірності безпомилкової роботи 

зазначеного органу у складних умовах обстановки max.ровв.безпР . 

Наведені вище показники регіонального органу виконавчої влади можна 

визначити шляхом впровадження розроблення окремих методів, методик і 

методичних підходів (рисунок 6), що дає змогу: а) уточнити завдання 

регіонального органу виконавчої влади відповідно до завдань суб’єктів 

взаємодії і регіональних сил охорони правопорядку; б) визначити порядок 

формування його організаційно-штатної структури, здатної стійко управляти  

зазначеними регіональними органами і силами охорони правопорядку, як 

суб’єктами взаємодії, за будь-яких умов обстановки; в) визначити його 

повноваження, систему підпорядкування та управління суб’єктами взаємодії. 

Сутність зазначених методів, методик і методичних підходів зводиться до 

такого: у разі тривалої, підчас монотонної та відповідальної роботи в умовах 

складної напруженої обстановки посадові особи регіонального органу 

управління втомлюються і починають допускати помилки, що підтверджено 

теоретично і практично, як зазначено у працях [7, 8] (рисунок 6). 

 Дійсно, система управління регіональних органів виконавчої влади 

належить до складних організаційно-інформаційних систем і у процесі 

функціонування може бути у різному стані щодо працездатності. Перехід 

системи із одного стану до іншого може здійснюватися під впливом різних 

чинників, і при цьому видозмінюються її потенційні можливості, як подано у 

праці [7]. При цьому необхідно враховувати особливості праці посадових осіб 

зазначеного органу. 

У кінцевому підсумку, розглянуте вище дозволяє провести перевірку № 1 

значень деяких показників (див. блок 7 на рисунку 4), а саме: а) кількісного 

складу посадових осіб регіонального органу виконавчої влади, який здійснює 

управління процесом управління суб’єктів регіонального рівня і повинен бути 

менший ніж існуючий регіональний орган при Голові обласної державної 

 
 



адміністрації, тобто ода.поопт.ровв.по NN < ; б) кількість рівнів регіонального 

органу виконавчої влади не повинна перевищувати трьох 3N ровв.рів ≤ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Загальна схема комплексного визначення показників  

регіонального органу виконавчої  влади 
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Початок розробленого методу показав на визначальні показники 

регіонального органу виконавчої влади такі як (див. рисунок 6): а) ймовірність 

безпомилкової його роботи у складних умовах обстановки ровв.безпР ; б) 

інтегральна оцінка підготовленості органу до виконання управлінських завдань 

у складних умовах обстановки ψ ; в) умовний критерій ефективності органу 

щодо вирішення управлінських завдань ( )tW . Порядок визначення значень цих 

показників тема окремого дослідження. 

Висновки.  

Напрямком подальшого дослідження методологічних підходів до 

врахування особливостей управлінської праці посадових осіб органу 

управління СОПр і на цій основі розгляд інформаційно-структурного методу 

формування органу виконавчої влади регіональної системи управління слід 

вважати розроблення спеціальні таблиці класифікації праці за ступенем 

нервово-емоційного напруження, в основу яких покладено такі показники як: а) 

інтелектуальне та емоційне навантаження посадових осіб; б) тривалість 

зосередженого спостереження; в) кількість об’єктів одночасного 

спостереження, що є виробничо-важливими; д) кількість сигналів на годину, які 

надходять до певної посадової особи; е) час активних дій посадової особи 

органу; к) точність виконання роботи. 
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Анотація. У розділі подано бачення автора проблеми щодо 

методологічних підходів до врахування особливостей управлінської праці 

посадових осіб органів управління силами охорони правопорядку. Проблема 

має не лише наукове, а і практичне значення. У розділі подані наукові 

 
 



напрацювання автора щодо кількісного оцінювання якості опрацювання 

інформації посадовими особами органів управління у разі фізичної втоми.  

Подано інформаційно-структурний метод формування регіонального 

органу виконавчої влади, який може ефективно працювати в складних умовах 

обстановки. 

Ключові слова. управлінська праця, імовірність безпомилкової роботи, 

посадова особа, орган управління, інформаційно-структурний метод. 

Abstract. The section presents the author's vision of the problem of 

methodological approaches to taking into account the peculiarities of managerial 

work of officials of the law enforcement agencies. The problem is not only scientific 

but also practical. The section presents author's scientific achievements regarding the 

quantitative assessment of the quality of information processing by officials of the 

authorities in the event of physical fatigue. 

The informational and structural method of formation of a regional executive body, 

which can work effectively under difficult conditions of the situation, is presented. 

Keywords. management work, probability of error-free work, official, 

management body, information and structural method. 
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