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Проблемою політичної культури як системи, різного сприйняття 
різними групами людей і народів, які живуть у різних політичних 
системах, одних і тих же політичних подій та явищ, цікавились ще 
давньогрецькі мислителі.  

Названу проблему можна поставити так: ―Чому люди з різними 
культурними традиціями поводять себе по-різному в однакових 
політичних ситуаціях?‖. На це питання намагаються дати відповіді й 
сучасні дослідники, усвідомлюючи, що у різних суб'єктів політики різна 
політична культура, у кожній країні та в кожній соціальній групі вона 
має свої специфічні риси та прояви. Тому з'ясування сутності політичної 
культури як соціального феномену залишається актуальним і сьогодні, і 
особливо в Україні, де відбувається формування нового виду політичної 
культури у зв‘язку з оновленням суспільства та інститутів державної 
влади, зміною політичної свідомості громадян.  

Оскільки політична культура включає в себе культуру політичного 
мислення та поведінки індивідів і соціальних груп, а працівників органів 
внутрішніх справ можна виділити в окрему категорію, яка має власні 
групові норми і цінності, як складову власної політичної культури, тож 
дослідження політичної культури працівників міліції також є 
актуальним в умовах сьогодення. 

Прагне подальшого вдосконалення і розвитку щодо професійного 
спрямування та політичної  самосвідомості працівника ОВС. 

Нинішній період розвитку української державності визначається 
активним становленням і розвитком громадянського суспільства в усіх 
сегментах структури соціуму. Еволюція держави до рівня розвиненої 
економіки із чіткою та зрозумілою правовою і політичною системами, 
тісні соціальні зв‘язки, рівноправні стосунки із зарубіжним країнами – 
усе це вимагає відповідного рівня політичної культури та необхідних 
соціальних інститутів. Ситуацію ускладнює наявність пласту культури 
радянської доби, яка сьогодні характеризує ще значну частину 
населення України. Ускладнена сучасними девіаціями (наркоманія, 
андеґраунд-течії), політична культура українського суспільства, а 
здебільшого молоді, демонструє повною мірою, що шлях до 
розвиненого цивілізованого суспільства вимагає неабияких зусиль. При 
цьому політична культура стає не лише мірилом розв‘язання основних 
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соціально-економічних проблем, а й сама виступає активним 
інструментом встановлення соціальних зв‘язків, перебігу політичних 
процесів та формату економічних перетворень. Саме тому дослідження 
політичної культури працівника міліції є важливим чинником 
формування нової моделі органів внутрішніх справ, яку зараз 
намагається розробити і втілити в життя керівництво МВС України. 

Тож виходячи з цього можна осягнути політичну культуру 
працівника ОВС — у найширшому розумінні, як культуру його 
особистості, що включає в себе політико-правові аспекти свідомості, 
відносин та поведінки які ділиться на компонент політичної культури 
особистості, який не позначається на його професійній діяльності, а 
характеризує його особистість як суб‘єкт політичної системи поза 
професійною діяльністю, та політичну культуру в професійному вимірі 
що характеризує рівень його професійної діяльності, яка пов‘язана з 
вирішенням політичних проблем. 

Професійно-політична культура працівника міліції — характеризує 
рівень його професійної підготовленості та службової діяльності, 
пов‘язаної з правовим регулюванням політичної системи, і складається з 
наступних компонентів: основоположного, який не залежить від виду 
службових обов‘язків та формується, передусім, під впливом чинників 
духовної культури; варіативно-практичного, який змінюється залежно 
від конкретних службово-функціональних обов‘язків працівника міліції 
й формується, у першу чергу, під впливом правової та національної 
політичної культур.  

Модель професійно-політичної культури українського працівника 
міліції ХХІ ст. — знакова система, яка має основоположний та 
варіативно-практичний елементи, відтворює внутрішню організацію та 
функціонування цієї системи, формування якої з різною інтенсивністю 
може відбуватися протягом усього життя. З іншого боку, це особистісні 
професійно-політичні якості еталона українського працівника міліції 
ХХІ ст., які вказують на: ступінь духовно-практичної універсальності, як 
суб‘єкта правової творчості при юридичному регулюванні української 
політичної системи; сукупність цінностей, знань, переконань, навичок, 
умінь, здібностей та можливостей працівника міліції в професійно-
політичному вимірі; його професійно-політичну орієнтацію, сутність 
якої залежить від конкретних службових обов‘язків, покладених на 
працівника міліції під час його професійної діяльності, пов‘язаної, 
насамперед, з правовим регулюванням політичної системи в межах 
демократичного, українського, соціального, правового державотворення 
ХХІ ст. 

Вбачаю перспективу дослідження  в пошуку шляхів удосконалення 
процесу формування професійної культури українського працівника 
міліції взагалі та його професійно-політичної культури зокрема в умовах 
євроінтеграції. 


