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Анотація
Стаття присвячена висвітленню проблем, пов’язаних з психологічним супроводженням

проходження служби персоналом Державної пенітенціарної служби України, зокрема у

напрямку формування резерву кадрів на висунення на керівні посади. Автором пропонується

оптимізувати роботу кадрових підрозділів кримінально-виконавчої системи країни за умов

використання сучасних наукових досягнень в галузі практичної та пенітенціарної психології.
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Аннотация

Статья посвящена обзору проблем, которые касаются психологического

сопровождения прохождения службы персоналом Государственной пенитенциарной службы

Украины, в частности в направлении формирования резерва кадров на выдвижение на

руководящие должности. Автором предлагается оптимизировать работу кадровых

подразделений уголовно-исполнительной системы страны за счет использования

современных научных достижений в области практической и пенитенциарной психологии.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах демократизації

суспільства основні стратегічні цілі кадрової політики державних установ

України полягають у формуванні оптимальної за призначенням соціально-

професійної структури персоналу, здатної забезпечити успішне вирішення

поставлених перед ними завдань, створенні такої системи роботи, що

сприятиме відпрацюванню у кожного працівника професійного стилю

поведінки, адекватного меті функціонування організації. У даному контексті

одним із пріоритетних завдань Державної пенітенціарної служби України (далі

– ДПтС України) є забезпечення відповідної практичним потребам професійної

компетентності персоналу органів і установ виконання покарань. 

Досягнути поставлених цілей можна лише з урахуванням таких принципів

управління персоналом, що полягають у:

- створенні для кожного працівника можливостей для реалізації власних

знань, вмінь та здібностей; 

- забезпеченні гнучкості кадрової стратегії та політики, успішному

поєднанні двох основних складових ефективного розвитку організації –

врахування необхідності постійного збільшення (удосконалення) матеріально-

технічних ресурсів та турботи про вибір надійних методів стимулювання
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професійного росту підпорядкованого персоналу [1].  

Ступінь впровадження зазначених принципів реалізації кадрової політики

в установах державного значення обумовлює успішність роботи з працівниками  

за всіма пріоритетними напрямками, якими у першу чергу є:

- систематичне та перспективне визначення можливих вакансій, потреб у

певних категоріях персоналу, планування та проведення профорієнтаційних

заходів з метою комплектування штатних посад органу (установи) фахівцями з

необхідними характеристиками та рівнем професійної підготовки;

- впровадження заходів професійного відбору персоналу, безпосередньої

оцінки міри відповідності фахівця вимогам, що до нього пред’являються; 

- створення системи просування та ефективного використання персоналу з

урахуванням стратегічних задач розвитку організації;

- пошук шляхів стимулювання посадовців до активної професійної

діяльності та підвищення кваліфікації;

- вивільнення персоналу, нездатного до якісного виконання поставлених

перед ним задач [2].   

Таким чином, ефективний розвиток будь-якої організації, у тому числі і

ДПтС України, неможливий без визначення шляхів та перспектив професійного

(кар’єрного) росту діючого персоналу, виявлення працівників, що за рівнем

професіоналізму, сформованості професійно-важливих якостей можуть бути

віднесеними до категорії найбільш перспективних у плані висунення на посади

з більшим обсягом роботи, вибору та реалізації стратегічних напрямів

управління даною категорією посадовців [3]. 

Разом з тим, за результатами аналізу змісту нормативно-розпорядчих

документів ДПтС України, що регламентують професійну діяльність

пенітенціарних психологів в органах та установах виконання покарань, 

інспекторів з виховної та соціально-психологічної роботи кадрових підрозділів, 

виявлено факт повної відсутності психологічного супроводження проходження

служби діючим персоналом.     

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблеми щодо

удосконалення психологічного супроводження проходження служби

працівниками правоохоронних структур, організації роботи з резервом кадрів

на висунення піднімались у працях багатьох вітчизняних та іноземних

науковців. Зокрема психолого-педагогічні аспекти управлінської діяльності, 

розвитку здібностей і творчого потенціалу управлінців органів внутрішніх

справ України висвітлювались у працях В.І. Барка, П.П. Підюкова, Н.В. 

Андреєва. Психологічні чинники плинності керівних кадрів, соціально-

психологічних втрат особового складу та особливості психологічного

забезпечення професійного росту персоналу зазначеної правоохоронної

структури аналізувались О.В. Шаповаловим, К.Л. Федоровим, Т.Р. Морозовою.

Питання формування концептуального підходу до визначення критеріїв

професійно-психологічного відбору кандидатів на керівні посади, оцінки
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професійних, ділових та особистісних якостей персоналу міліції під час

проведення його атестації, прогнозування ефективності здійснення

управлінських функцій керівниками органів та підрозділів внутрішніх справ

України піднімались Ю.Б. Ірхіним, Є.А. Дорошенком. Психологічним аспектам

удосконалення морально-психологічного забезпечення службової діяльності

особового складу Прикордонних військ України, ефективної мотивації

професійного самовдосконалення офіцерів – прикордонників приділялась увага

С.Д. Максименком, О.Д. Сафіним, Б.М. Олексієнком. Разом з тим, 

проблематика щодо організації психологічного супроводження службової

діяльності працівників Державної пенітенціарної служби України, у тому числі

тих, що розглядаються у якості майбутніх керівників органів та установ

виконання покарань, у наукових працях практично не піднімалась.      

Мета статті полягає у висвітленні психологічних аспектів оптимізації
роботи з резервом кадрів на висунення на керівні посади в кримінально-

виконавчій системі України, що є нагальною потребою сьогодення, пов’язаною

з необхідністю формування високопрофесійного кадрового ядра, здатного

успішно вирішувати поставлені перед службою завдання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність відзначення та

просування по кар’єрній сходинці здібних, професійно грамотних посадовців

ДПтС України обумовлена причинами об’єктивного та суб’єктивного

характеру.

До причин об’єктивного характеру слід віднести:

- природну плинність кадрів, що призводить до вимивання ядра

досвідчених та фахово-зрілих працівників;

- необхідність забезпечення наслідування професійних традицій у

службовому колективі; 

- потребу у наданні перспективним у плані кар’єрного росту працівникам

часу на досягнення певного рівня професійної підготовки, професійної

свідомості, а також формування адекватної професійної мотивації щодо

успішного виконання більш складних посадових обов’язків.  

Причинами суб’єктивного характеру є:

- необхідність надати відповідальним та професійно підготовленим

працівникам можливість успішно просуватися по кар’єрній сходинці, бачити

перспективи свого подальшого службового росту, що стимулює їх

ініціативність, мотивує на досягнення кращих результатів у професійній

діяльності;

- потреба у створенні здорової конкуренції між працівниками підрозділу;

- потреба у висловленні довіри та створенні атмосфери підтримки по

відношенню до тих працівників, що старанно та відповідально виконують

покладені на них обов’язки, з метою формування в них стійкої віри у власні

сили, бажання повної професійної реалізації.  

Результатами успішно проведеної роботи з працівниками ДПтС України, 

які заслуговують на зарахування до резерву кадрів на висунення, мають бути: 
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- підняття престижності пенітенціарної служби для діючих посадових осіб, 

що відчувають увагу до власної особистості з боку організації та турботу з боку

держави про успішних та перспективних фахівців;

- привабливість професійної реалізації в ДПтС України для кандидатів на

службу, які переконуються у наявності створених умов для самовдосконалення

та саморозвитку молодих спеціалістів; 

- якісне функціонування службових колективів органів та установ ДПтС

України, що характеризуються наявністю позитивного соціально-

психологічного клімату, оптимізація ділових та товариських стосунків; 

- створення належних умов для розвитку потенціалу людських ресурсів;

- упередження виникнення причин, що провокують суттєву плинність

кадрів, зокрема підвищення працівників в посадах за суб’єктивними критеріями

професійного відбору. 

З огляду на вище сказане першочерговою задачею, що стоїть перед

працівником кадрових підрозділів ДПтС України під час формування резерву

кадрів на висунення на вищі посади, має бути пошук та виявлення в колективах

органів та установ виконання покарань таких посадовців, які цілком

відповідають вимогам обраної ними професії та мають сформовані мотиви

щодо просуватися по кар’єрній сходинці [4, 5].      

З метою досягнення бажаних результатів у напрямку оптимізації кадрової

політики в ДПтС України робота з формування резерву кадрів на висунення на

вищі посади має відбуватися на засадах:

1. Відкритості. 

2. Орієнтації при відборі персоналу на «професійний портрет» кожної

керівної посади.

3. Надання об’єктивних оцінок рівню розвитку професійно важливих

якостей особистості під час відбору перспективного персоналу у

відповідності до визначених «професійним портретом» вимог.

4. Плановості.

5. Систематичності.

Принцип відкритості створення резерву кадрів на висунення на вищі

посади є одним з пріоритетних у професійній діяльності підрозділів по роботі з

персоналом. Скритність, відверта неочікуваність зробленого керівником  

вибору на користь того чи іншого працівника призводить до погіршення

внутрішньо-колективного клімату, втрати довіри до даної посадової особи, 

зародження конфронтації, конфліктних стосунків.  

Неабияке смислове навантаження несе у собі принцип складання

«професійного портрету» керівної посади, для заміщення якої підбирається

потенційний кандидат. Загальні вимоги до особистості керівника (активність, 

рішучість, відповідальність тощо) не можна вважати єдиними критеріями

відбору керівних кадрів. Професійна діяльність на кожній з керівних посад має

лише їй притаманні риси, у зв’язку з чим кандидати на її заміщення мають

володіти специфічними характеристиками. Таким чином, не може бути
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впевненості у тому, що успішний начальник одного відділу органу чи установи

зможе залишатися таким же компетентним і успішним, очоливши інший. 

Працівники кадрового підрозділу мають мати чітке уявлення про особливості

роботи колективу, в якому функціонуватиме потенційний керівник, про

професійно необхідні риси особистості, якими він володітиме для досягнення

успіху у професійній та управлінській діяльності, перебуваючи на певній

посаді. 

У «професійному портреті» кожної керівної посади повинні міститися

відомості про: 

- освітній і професійний рівень кандидата;

- набуті професійні навички, наявність необхідних професійних та

додаткових знань;

- необхідний досвід роботи, перелік посад, що передбачають його

накопичення;

- рівень вирішення службових завдань за посадою та ступінь

відповідальності посадовця;

- професійно важливі та особистісні якості кандидата, що претендує на

заміщення цієї посади;

- обов’язковість чи необов’язковість підвищення освітнього рівня

посадовця у разі його призначення (наприклад, закінчення відомчого

навчального закладу, магістратури, ад’юнктури тощо).

У разі необхідності вказуються й інші критерії професійного відбору, 

зокрема стать, вік, знання іноземних мов і т.п. 

Наявність створеного «професійного портрету» керівної посади та

орієнтація на нього при здійсненні відбору кандидатів на її заміщення

дозволить чітко усвідомлювати ступінь відповідності рівня розвитку

професійно важливих якостей працівника вимогам, що висуваються даною

посадою.    

Надання об’єктивних (неупереджених) оцінок рівня розвитку професійно

важливих якостей особи під час відбору перспективного персоналу у

відповідності до чітких вимог, обумовлених певними посадами, є наступним

ключовим моментом у формуванні резерву кадрів на висунення. Важливим на

даному етапі роботи з кадрами є дотримання так званої золотої середини: не

допустити переоцінки чи недооцінки тих чи інших якостей особистості. 

Зокрема переоцінка якостей кандидата неминуче призведе до ряду серйозних, 

можливо – невиправних, наслідків, а саме:

1. Значного погіршення якості функціонування очоленого ним підрозділу.

2. Плинності компетентних, досвідчених кадрів.

3. Формування комплексу неповноцінності у самої посадової особи.

4. Компенсації недоліків особи у негативних для оточуючих формах –

грубості, зверхності, пихатості тощо.      

Не менш неприємними наслідками обернеться недооцінка якостей осіб, що

прагнуть і можуть бути успішними керівниками: 
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1. Втратою їх інтересу до роботи.

2. Пошуком нових робочих місць, можливостей для повноцінної реалізації в

інших організаціях.

3. Зародженням інституту неформального лідерства тощо.

Робота з формування резерву кадрів на висунення має носити плановий

характер. Лише за таких умов життєдіяльність службового колективу може

відрізнятися стабільністю, мати перспективи подальшого розвитку. Основою

плановості такої роботи є оцінка реальної потреби у кадрах на найближчій

період та більш віддалену перспективу, ретельне вивчення персоналу та

визначення кола осіб, які за своїми професійними та особистісними якостями є

найбільш придатними для заміщення певних посад з метою їх подальшої

підготовки до виконання майбутніх керівних функцій [6].  

Важливою також являється і систематичність проведення зазначеної

роботи, іншими словами - її безперервність. Зупинка діяльності працівників

кадрових підрозділів у даному напрямку може послужити причиною

поступового «вимивання» професійного ядра ДПтС України, відсутності

приливу молодих сил, гальмування розвитку пенітенціарної системи у цілому.   

Висновки. Враховуючи вищевикладене, очевидним є те, що робота з

резервом кадрів на висунення несе у собі змістовну психологічну складову, яка

має бути реалізованою фахівцем з психологічною освітою. Психологічне

супроводження співробітників кримінально-виконавчої системи на різних

етапах проходження служби, у тому числі здійснення професійно-

психологічного вивчення персоналу ДПтС України під час його переміщення в

посадах, є актуальною вимогою сьогодення, невід’ємною умовою оптимізації

управління людськими ресурсами. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З огляду на
вищесказане, актуальним постає питання щодо оптимізації в ДПтС України

роботи з персоналом, у тому числі з резервом кадрів на висунення на керівні

посади, на основі сучасних наукових досягнень в галузі практичної та

пенітенціарної психології. Зокрема, потребують суттєвого уточнення критерії

здійснення професійно-психологічного відбору кандидатів на заміщення посад, 

що передбачають виконання керівних функцій у кримінально-виконавчій

системі, напрямки психологічної підготовки до керівної діяльності, критерії

визначення її ефективності тощо. Вирішення зазначених завдань надасть змогу

наблизити Державну пенітенціарну службу України до стандартів

функціонування кримінально-виконавчих систем розвинутих країн світу, 

прискорити процес євроінтегрування нашої країни.  
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Summary

The article covers the problems concerning in service psychological follow-up of the 

personnel of the State Penitentiary Service of Ukraine, in particular in the sphere of personnel 

reserve formation for leading positions advance. The author offers to optimize the work of 

personnel management departments of the criminal and executive service of the country conditional 

upon using modern scientific achievements in the sphere of practical and penitentiary psychology. 

Key words: penitentiary system, State penitentiary service of Ukraine, the personnel of the 

State Criminal – executive Service of Ukraine, personnel reserve for position advance, personnel of 

the State criminal and executive service of Ukraine, psychological follow-up of service activity.

Святенко Ю.О.

ВПЛИВ ЕДІПАЛЬНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ СИБЛІНГІВ
НА ЇХ ПОВЕДІНКУ

Анотація
У статті проаналізований феномен едіпової залежності та сиблінгової взаємодії.

Розглядається вплив едіпового періоду розвитку на формування регресивної поведінки

сиблінгів.

Ключові слова: сиблінгова взаємодія, едіпів комплекс, регресія поведінки, фіксація.

Аннотация
В статье проанализирован феномен эдиповой зависимости и сиблингового

взаимодействия. Рассматривается влияние эдипова периода развития на формирование

регрессивного поведения сиблингов.

Ключевые слова: сиблинговое взаимодействие, эдипов комплекс, регрессия

поведения, фиксация.

Постановка проблеми. Проблема глибинно-психологічного ракурсу

розуміння ролі едіпальної залежності є актуальною для практичної психології. 

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених едіповому

комплексу, поза увагою довгий час залишався глибинно-психологічний аспект


