
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Кафедра адміністративного права, процесу  

та адміністративної діяльності  

 

 

 

 

КОНСПЕКТ  ЛЕКЦІЙ 

 

з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОЛІЦІЇ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

 

 

 

Для слухачів магістратури 2 

курсу факультету № 1 ННІ 

ПОЗН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 2 

Конспект лекцій підготувала Кравченко І.С. – доцент кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент, майор поліції. 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти: 

Манза С.В., заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області 

полковник поліції. 

Приймаченко Д.В., проректор з наукової роботи Університету митної 

справи та фінансів доктор юридичних наук, професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекцій обговорений та 

схвалений на засіданні кафедри 

адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності  

08 липня 2016 р.,  

протокол № 1 

 
 

 

 



 3 

  

ТЕМА № 4: Організація та методика планування в діяльності 

підрозділів поліції превентивної діяльності 
(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:  
1.Поняття і сутність планів. Плани, як різновид управлінських 

рішень……………………………………………………………………………..10 

2. Принципи планування та вимоги, що ставляться до планів, які 

розробляються в Національній поліції………………………………………….13 

3. Характеристика основних методів планування. Організація контролю 

за виконанням планів……………………………………………………………..16 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Підручники  

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: особлива 

частина: навч. посіб. / Т.П. Мінка, О.М. Обушенко, Д.Г. Заброда та ін.; за заг. 

ред. С.М. Алфьорова. – Х. : Право, 2013. – 312 с. 

2. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

3. Адмiнiстративна дiяльнiсть. Частина особлива: Пiдручник / За заг. 

ред. О.М.Бандурки. - Харкiв: Ун-т внутр. справ, 1998. – 305 с.  

4. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть 

Особенная: Учебник.— Изд. 3-е, исправ. и доп. // Под ред. д-ра. юрид. наук, 

проф., акад. РАЕН А.П. Коренева.— М.: ―Щит-М‖, 2001.— 360с. 

5. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ 

(Загальна частина). Підручник //Авт. колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, 

В.І. Олефір – керівники).– К.: КНТ. 2008. –816 с. 

6. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. 

ред. проф. О.М. Бандурки.—Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, ―Еспада‖, 

2000.— 368с. 

7. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: Підруч. 

для вищ. навч. закладів / Бандурка О.М., Соболєв В.О., Московець В.І. 

:Національний ун-т внутрішніх справ. – Х. : Вид-во Національного ун-ту 

внутрішніх справ, 2003. – 346 с. 

8. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручни/ Плішкін 

В.М.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999.  

9. Управління в органах внутрішніх справ України: Підруч. / Кол. 

авт.; кер. – д-р юрид. наук, доцент  Бандурка О.М.. – Харків: Університет 

внутрішніх справ, - 1998. 

 

 



 4 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та 

методичні матеріали 

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навч. 

посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ / Є.М. Моісеєв 

(заг.ред.). — К. : КНТ, 2008. — 263с. 

2. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во 

ЛьвДУВС, «Правова єдність», 2009. – 432 с.  

3. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

4. Адміністративна діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. 

О.І. Остапенка. – Л.: Афіша, 2002. – 52с.  

5. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. 

канд. юрид. наук А.В. Куракина.— М.: Изд-во «Делор и сервис», 2004.  

6. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

7. Організаційно-правові основи охорони громадського порядку в 

сучасних умовах: Науково-практичний посібник / Новіков В.В., Чистоклєтов 

Л.Г., Ковалів М.В., Скиба Л.Д. – Львів, 2003. – 136 с. 

8. Александров Д.О. Мистецтво керування людьми. – К, 1999. 

9. Курінний Є.В. Владно-управлінська діяльність міліції у сфері обігу 

зброї. – Навч. посібник. – Д.: ДДУВС, 2006. – 90 с.  

10. Негодченко О.В. Основи діяльності органів внутрішніх справ 

України щодо забезпечення прав і свобод людини: Навч. посіб.- Дн-вськ: ЮА 

МВС, 2005.– 164 с. 

11. Петков С.В. Менеджер: современные подходы к 

профессионализации. – Запорожье: КПУ, 2009. – 104 с. 

12. Петков С.В. Менеджмент персонала. – Запорожье: КПУ, 2009. – 100 

с. 

13. Плішкін В.М., Лисюченко В.П. Управління органами внутрішніх 

справ (у визначеннях, поняттях і схемах). Навч. посібник  - Київ, УАВС, 1994. 

Монографії та наукові видання 

1. Корнієнко М.В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні 

громадського порядку при ускладненні оперативної обстановки: Монографія. – 
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дослідження. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 

6. Джурканин Т., Негодченко А., Сергевнин В. Кадровое обеспечение 
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корупції в органах внутрішніх справ / С.М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. 
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начальницького складу органів внутрішніх справ // Науковий вісник 
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– Ст. 141; 
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2001 г. 
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Гавані 27 серпня - 7 вересня 1990 р.// Міжнародні правові акти та законодавство 

окремих країн про корупцію /Упоряд.: М.І.Камлик та інш. – К.: Школяр, 1999. – 

С.10-24. 

5. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України: схвалена 

Європейською Радою 11 грудня 1999 р.// www.clc.org.ua. – 2004.05.16. 

6. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 

грудня 1966 р. // Збірник нормативних актів з питань правозахисної діяльності. 

– К., 1995. – 542 с. 

7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

8. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 

Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

2006.- № 29.  

9. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 р. // Урядовий 

кур’єр від 17.01.2012 – № 8. 

10. Про звернення громадян. Закон України від 2 жовтня 1996 р. 

// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 
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доповненнями // Голос України. – 1992. – 13 листопада. 
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України. –1995. – 23 лютого 

16. Про правовий режим надзвичайного стану. Закон України від 16 

березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 588. 

17. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788-

XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Акти Президента України та Верховної Ради України  
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2. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та 

протидії злочинності: Указ Президента України від 19 липня 2005 р. № 1119 // 

Урядовий кур’єр.– 2005.– № 135.– 23.07.  

3. Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента 

України від12.01.2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. № 2.– 
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4. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 

2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 5.–Ст. 207. 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

1. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

2. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

3. Про утворення територіального  органу  Національної  поліції» 

 (Департамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган На

ціональної поліції від 13.10.2015 № 830 

4. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

5. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 114. / Оголошено наказом МВС 

України № 358 від 13 вересня 1991 р. 

6. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про 

вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу Постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 616. 

 

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади 
 

1. Про затвердження інструкції з організації планування в системі 

органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 

24.01.2005 р. № 65. 

2. Статут патрульно-постової служби міліції України: Затверджений 

Наказом МВС України від 28.07.1994 р. № 404. 

3. Про затвердження Положення про патрульну службу: Наказ МВС 

України від 02.07.2015 № 796. 

4. Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань поліції та 

позбавлення спеціальних звань: Наказ МВС України від 12.03.2016 № 177 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0498-16 

5. Про затвердження Положення про організацію післядипломної 

освіти працівників Національної поліції: Наказ МВС України від 24.12.2015 

№ 1625 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0076-16 

6. Про затвердження Положення з організації професійної підготовки 

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України: 

Наказ МВС України від13.04.2012  № 318 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12 

7. Про затвердження Положення про організацію післядипломної 

освіти працівників органів внутрішніх справ: Наказ МВС України від 

05.03.2013 № 219 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0489-13 

8. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських: Наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15 

9. Про затвердження Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України: Наказ МВС України 

від 26.01.2016 № 50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16 

10. Про затвердження Порядку та умов виплати грошового 

забезпечення поліцейським Національної поліції та слухачам вищих 

навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання: Наказ МВС 

України від 06.04.2016 № 260 

11. Про затвердження Інструкції з організації обліку кадрів в системі 

Міністерства внутрішніх справ  України: Наказ МВС України від 30.12.2005 № 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0498-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0489-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/t9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/t9
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/t9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/t9
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1276 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1483235 

12. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових 

розслідувань в органах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 

12.03.2013  № 230 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0541-13 

13. Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного 

огляду (диспансеризації) поліцейськими: Наказ МВС України  від 10.12.2015 

№ 1561 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1663-15 

14. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення 

комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової 

діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України 

від 21.08.2013 № 808 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1802-13 

15. Про затвердження Типового положення про управління 

організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних 

управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі, областях, м. Києві: Наказ МВС України від 22.01.2016 № 39 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16/paran7#n7 

16. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів 

внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань: Наказ МВС України  28.04.2009  № 181 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
 сформувати знання у слухачів про поняття і сутність планів;  

 сформувати знання у слухачів про принципи планування та вимоги, 

які висувають до планів в Національній поліції; 

 розвинути у слухачів вміння розглядати плани як різновид 

управлінських рішень; 

 сформувати знання про основні методи планування; 

 сформувати знання у слухачів організація контролю за виконанням 

планів; 

 розвинути у слухачів навички складання планів в системі 

Національної поліції. 
 

ВСТУП 

Управління суспільними процесами та явищами неможливе без 

визначення цілей та засобів їх досягнення, без планування, яке здійснюється в 

різноманітних формах. Тому планування є однієї із важливіших функцій 

соціального управління, найбільш характерним показником цілеспрямованості 

людської праці. Підкреслюючи дану особливість, к. Маркс писав; "... найгірший 

архітектор від найкращої бджоли з самого початку відрізняється тим, що перед 

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1483235
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1663-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1802-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16/paran7#n7
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тим, як будувати чашечку з воску, він вже будував її у своїй голові. Наприкінці 

процесу труда здобувається результат, котрий вже на початку цього процесу 

існував в уявленні людини, тобто ідеально".  

Для ефективної діяльності індивідів, які спільно працюють у групах, 

головне полягає в тому, щоб забезпечити ясне розуміння поставлених цілей і 

завдань, також як і методів їх здійснення. Для того щоб групові зусилля були 

успішними, люди повинні знати, чого від них чекають. Це функція планування. 

Вона є найголовнішою із усіх управлінських функцій. Сюди входить вибір 

належного способу дій із майбутніх альтернатив як для системи в цілому, так і 

для кожної її служби. Потрібно вибрати такі цілі, яких прагне досягти система, і 

з урахуванням цього, поставити завдання перед підрозділами і службами , 

визначавши шляхи, потрібні для виконання цих завдань. Таким чином, плани 

забезпечують раціональний підхід до заздалегідь вибраних цілей. 

 

І. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПЛАНІВ. 

 

Управління організацією з точки зору менеджменту - це вибір того, як і 

що планувати, організовувати, мотивувати. Всі ці функції управління мають дві 

спільні характеристики;  

1. вони потребують прийняття рішень і направлені у майбутнє;  

2. для всіх необхідна комунікація, обмін інформацією, яка потрібна 

для прийняття рішення.  

Ці процеси в управлінні організацією займають певне місце в 

управлінській технології. 

Планування є одним з найскладніших видів розумової праці, які доступні 

людині, найкращі зразки якого можна назвати творінням мистецтва. 

Планування в Японії, США вважається життєво необхідним і 

користується великою увагою. 

Планування - процес прийняття конкретних рішень, які необхідно 

реалізовувати на практиці. Оскільки таких рішень іноді необхідно прийняти 

дуже багато, то основний смисл планування полягає у їх взаємозв'язку. За 

допомогою планування організація пристосовує свої ресурси до змін 

внутрішніх та зовнішніх умов і веде боротьбу з невизначеністю майбутнього, 

яке постійно посилюється внаслідок ускладнення соціально-економічного 

життя суспільства. 

Найважливішою умовою ефективного планування є його комплексність, 

яка передбачає взаємозв'язок усіх видів планів, що складаються в межах 

організації (відділу, управління організації). Це дозволяє враховувати 

одночасно спеціалізацію підрозділів та загально організаційні завдання з 

одного боку, поточні та перспективні цілі - з іншого. 

Якщо організація велика, то процес планування здійснюється одночасно 

на всіх рівнях з урахуванням тих проблем, які існують як на верхніх, так і на 

нижніх поверхах ієрархії. 
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В організаціях з невисоким рівнем централізації вище керівництво 

приймає рішення тільки з найбільш важливих питань стратегії, а в іншому 

надається право підрозділам. 

Процес планування складається з кількох етапів. 

І-й етап - оцінка політичних та економічних обставин, в яких діє 

організація, проводяться дослідження; з'ясовуються можливості організації на 

сьогодні і в майбутньому, тобто визначається та роль, яку вона може 

відігравати в майбутньому. 

ІІ-й етап - постановка конкретних завдань, які виходять з кінцевої мети 

діяльності; виділяються їх пріоритети і конкретизуються результати, які 

очікуються, терміни. На основі завдань визначають конкретні напрямки 

розвитку організації. 

ІІІ-й етап - розгляд очікуваної ситуації, в якій буде виконуватись план. Ці 

ситуації (пропозиції) можна розподілити на зовнішні та внутрішні. До 

зовнішніх належать політичні і соціальні умови; прогнозований рівень розвитку 

техніки, технології і науки. До внутрішніх - майбутня структура організації, її 

стратегія; політика у сфері капіталовкладень; діловий клімат, переконання та 

інші питання. На цьому етапі виробляється оцінка рівня ризику і з'ясовуються 

можливі наслідки для організації у випадку виникнення ризикових ситуацій. 

Надійне уявлення про майбутнє є неможливим без прогнозування. Чим 

більша організація, тим більше вона повинна передбачати майбутнє, тим 

вагомішу роль в її житті відіграє прогнозування. 

ІV-й етап - вибір кращого способу діяльності, виходячи з наявних 

альтернатив. Обравши одну з альтернатив і скорекгувавши її на момент 

невизначеності, організація приймається за здійснення V-го етапу. 

V-й етап - розробка загальних планів, які формуються на рівні вищого 

керівництва у вигляді системи цілей та завдань. Далі вони перетворюються у 

частково деталізовані плани функціональних напрямків. 

Будь-яке планування повинно бути орієнтованим на майбутнє. Але у 

кожної організації підхід до цього майбутнього свій. 

З точки зору практичного менеджменту існує три варіанти такого 

відношення, яке можна охарактеризувати такими принципами, як "поживемо - 

побачимо", "передбачимо - приготуємося", "зробимо самі". Згідно з ними і 

реалізується підхід до планування. 

Своє матеріальне втілення процес планування знаходить у плані-

документі, в якому фіксуються цілі діяльності організації в межах даного 

відрізку часу, узгоджені дії окремих підрозділів у цілому, а також варіанти 

розв'язання проблеми в непередбачених ситуаціях. 

У межах планування доцільно виділити три категорії планів - стратегічні, 

плани для дій, що повторюються та плани для дій, що не повторюються. 

Стратегічні плани являють собою набір конкретних цілей, які необхідно 

досягти до встановленого періоду. Вони охоплюють найбільш загальні 

проблеми розвитку організації та її далеку перспективу. Розробляються 

самостійно в різних напрямках, але при цьому підпорядковуються визначеній 
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ієрархії. За своїм характером наближені до прогнозів і служать для розробки 

двох інших категорій планів - для дій, які повторюються і які не повторюються. 

Плани для дій, що повторюються передбачають послідовність дій, 

спрямованих на вирішення стандартних завдань. Як правило, вони досить 

прості і навіть примітивні. 

Плани дій, що не повторюються надзвичайно складні. Вони вимагають 

від автора майстерності та глибокого наукового аналізу. Складаються, як 

правило, з крупних деталізованих програм та проектів, що передбачають 

діяльність організації в нестандартних, а іноді в непередбачених ситуаціях. 

Ефективність плану вимірюється розміром того внеску, трат та інших 

небажаних наслідків , що неминуче виникають при його складанні та 

виконанні. План може сприяти досягненню цілей, але при високих або при 

невиправдано високих витратах. Така концепція ефективності враховує 

звичайне співвідношення між витратами та результатом, але йде далі 

звичайного розуміння витрат та результату, коли ті виражаються у гривнях, 

людиногодинах або одиницях продукції, - тут враховується й такі цінності, як 

індивідуальна та групова задоволеність. 

Треба підкреслити, що оцінка ефективності плану, як й оцінка 

ефективності управління взагалі, в невиробничий сфері становить дуже складну 

проблему. В усякому разі, у сфері діяльності правоохоронних органів ця 

проблема до кінця ще не розв'язана. в той же час цим положенням не можна 

нехтувати, характеризуючи сутність планування. 

Зміст планування полягає: 

1) у визначені основних завдань системи (органу) або структурного 

підрозділу на планований період; 

2) у визначені, з урахуванням доцільного використання сил та засобів, 

комплексу заходів, здійснення яких забезпечить виконання завдань, що стоять 

перед системою; 

3) у встановлені строків виконання запланованих заходів та виконавців. 

Роль планування (коротко) полягає в тому, що воно забезпечує: 

цілеспрямованість діяльності системи (органу), структурного підрозділу, 

виконавця; ритмічність діяльності; підвищення ефективності діяльності 

виконавців; 

сприяє: ефективному використанню сил та засобів; взаємодії органів, 

служб, підрозділів та виконавців; створенню сприятливого психологічного 

клімату. 

Важливість планування виявляється в тому, що ця функція має чотири 

важливі цілі: 

- усунути негативний ефект невизначеності та змін; 

- зосередити увагу на головних завданнях; 

- домогтись економічного функціонування; 

- полегшити контроль. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 

Таким чином, можна дати таке визначення поняття плану: план - це 

різновид управлінського рішення, змістом якого є система взаємопов'язаних, 

з'єднаних загальною метою конкретно визначених завдань та заходів, котрі 

потрібно здійснити у вказаній послідовності і встановлені строки конкретно 

визначеним виконавцям. 

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ 

ДО ПЛАНІВ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 

 

Оскільки план - це різновид управлінського рішення, то всі вказані 

вимоги стосуються й планів. Нагадаємо, що мова йде про такі вимоги, як 

наукова обґрунтованість; законність; актуальність; реальність; конкретність; 

несуперечливість; своєчасність; інформативність. 

Щодо планів і планування ці вимоги набувають значення принципів, і їх 

реалізація має деяку специфіку. Принцип наукової обґрунтованості означає, що 

при розробці плану слід виходити із глибокого та всебічного аналізу, 

врахування оперативної обстановки і реальних можливостей, найближчих та 

перспективних задач органу. 

Науковість планів досягається: 

- шляхом збирання достовірної і повної інформації про оперативну 

обстановку; 

- об'єктивним, всебічним вивченням і аналізом інформації; 

- науковим передбаченням (прогнозуванням) на основі аналізу інформації 

про стан системи управління в минулому і тепер, а також майбутнього її стану, 

що дозволяє передбачити своєчасне реагування на очікувані зміни в обстановці; 

- використанням досягнень науки і техніки як в самому плануванні, так і в 

здійсненні намічених заходів. 

Принцип законності не має якихось особливих виявів щодо планів 

правоохоронних органів. Це один з основоположних принципів діяльності 

правоохоронних органів і його застосування в плануванні роботи означає, що 

всі заходи плану повинні перебувати у відповідному правовому полі. 

Принцип актуальності означає важливість, істотність заходів, які 

передбачає план. Заходи плану робот мають бути спрямовані насамперед на 

вирішення важливих, потребуючих невідкладного розв'язання питань 

підвищення ефективності боротьби зі злочинністю та охорони громадського 

порядку. 

Принцип реальності планів означає, що заходи плану повинні 

враховувати реальні можливості їх виконання службовцями. Це забезпечується 

шляхом визначення оптимального обсягу роботи даного органу, всебічного 

врахування резервів часу, сил і засобів, можливих змін оперативної обстановки. 

Складання плану без резерву, як свідчить практика, призводить до того, що 

навіть незначне ускладнення оперативної обстановки може проаналізувати всю 
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роботу і перешкоджати успішному виконанню загальних задач, які стоять перед 

правоохоронними органами. 

Принципи конкретності потребує того, щоб у плані чітко і ясно були 

сформульовані завдання, що стоять перед органом, заходи, які 

виконуватимуться службовцями, строки виконання кожного такого заходу і 

його виконавець або особа, яка відповідає за виконання. 

У планах не повинні міститися загальні, невизначені вирази, нікого не 

зобов’язуючи заклики до поліпшення роботи, до недопущення порушень 

законності та ін. 

Подібні формулювання позбавляють планування його організуючої 

основи, роблять план розпливчастим і неконкретним, породжують 

безвідповідальність виконавців, ускладнюють контроль за діяльністю 

структурного підрозділу. 

Принцип несуперечливості передбачає відсутність у плані заходів, які б 

суперечили планам вищестоящих систем управління та іншим планам самого 

органу, а також іншим заходам одного і того ж плану. Нажаль, ще можна 

зустріти плани, в котрих пропонуються заходи до вирішення однієї і тієї ж 

проблеми. 

Принцип своєчасності спрямований на успішне виконання плану. 

Досягнення цілей і завдань, визначених планом, обов'язково передбачає 

відповідну підготовку, виділення необхідних сил та засобів, їх правильну 

розстановку та використання, що досягається лише своєчасністю складання 

плану і доведення його до виконавців. План, прийнятий із запізненням, втрачає 

свою актуальність. Щодо поточних планів загальним правилом має бути їх 

складання та затвердження до початку планового періоду. 

Стосовно спеціальних планів разового використання цей принцип 

означає, що план повинен прийматися з самого початку виникнення проблем 

або відразу ж після видання нормативного акта, реалізація котрого потребує 

прийняття спеціального комплексу відповідних заходів. 

Принцип інформативності по відношенню до планів Національній поліції 

означає, що повинен бути вибраний такий стиль викладання, який би дозволив 

при якомога меншому фізичному та знаковому обсязі плану закласти 

якнайбільший обсяг інформації, котра сприятиме успішному виконанню плану 

співробітниками. 

Крім наведених принципів планування, існують також спеціальні вимоги 

до планування : 

1. наступність планів;  

2. поєднання поточного та перспективного планування;  

3. комплексний характер планування; 

4. напруженість планів;  

5. гнучкість планів. 

1. Перша вимога забезпечення наступності планів за цілями, завданнями, 

засобами та строками їх реалізації. Загальний план роботи органу на рік, 

наприклад, має містити цільові установки та заходи, що забезпечують 

реалізацію головних, вузлових завдань органу силами всіх підрозділів і служб. 
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На основі цього установчого рішення в планах роботи підрозділів і служб на 

квартал кожної служби органу, забезпечуючи тим самим конкретизацію форм 

та методів їх реалізації. Іншими словами, плани роботи підрозділів і служб на 

повинні бути випискою із плану роботи органу, а повинні являти собою 

подальше поглиблення, деталізацію і розвиток цього плану шляхом визначення 

конкретних завдань для кожної служби з відповідним уточненням необхідних 

сил, засобів та способів реалізації намічених заходів. 

2. Планування повинно охоплювати і поточні і перспективі питання 

діяльності орану. Складання довгострокових перспективних планів роботи 

чинними нормативними актами не передбачається. Однак це не означає, що 

перспективне планування і кримінологічне прогнозування не повинні впливати 

на складання поточних, а також спеціальних та індивідуальних планів роботи. 

Річ у тім, що правоохоронні органи мають враховувати майбутні зміні 

економічного та соціального характеру, оскільки саме вони зумовлюють 

виникнення причин, що справляють позитивний або негативний вплив на стан 

злочинності. Органи різних рівнів повинні враховувати у своїх планах вимоги 

державних довгострокових програм боротьби зі злочинністю. 

Специфіка системи правоохоронних органів потребує постійного 

поєднання галузевих і територіальних завдань боротьби зі злочинністю та 

охорони громадського порядку, що обумовлює необхідність комплексного 

планування цієї роботи в рамках регіону (області, міста, району). 

3. Планування має на меті забезпечувати найбільш ефективне 

використання сил та засобів правоохоронних органів. Ефективність ж 

передбачає достатню напруженість планів, насиченість їх заходами.4. 

Напруженість планів забезпечується визначенням оптимального обсягу роботи 

органу (підрозділу), всебічним врахуванням наявних сил, засобів та часу. В 

забезпеченості напруженості планів значна роль належить процедурі розгляду 

та затвердження їх вищестоящім керівником. Це скорочує можливість 

прийняття явно "занижених" планів. 

Часті необґрунтовані зміни планів, включення в них нових заходів, 

розробка безлічі додаткових планів ускладнюють цілеспрямовану роботу по 

виконанню основного плану, розпорошують сили виконавців, не дають змоги 

зосередити їхні зусилля на вирішенні найбільш важливих, актуальних завдань, 

вносять елементи дезорганізації в діяльність правоохоронних органів. Тому 

плани роботи мають бути стабільними, тобто постійними. 

5. Наявність попередньої вимоги зНаціональної поліціїім не включає 

гнучкості планів. У раді випадків обстановка, що складається, потребує підчас 

істотно змінювати плани. Саме гнучкість планів зменшує небезпеку втрат, які 

викликані несподіваними обставинами. Під гнучкістю планів розуміється їхня 

здатність змінювати свою спрямованість. У той же час треба пам'ятати, що 

гнучкість можлива тільки в певних межах. По-перше, не завжди можна 

вкладати рішення доти, доки не настане кінцева впевненість в його 

правильності. По-друге, гнучкість, що закладена в плані, іноді буває настільки 

дорогою, що її переваги не можуть компенсувати витрати. І по-третє, слід 

враховувати ще один важливий фактор, коли мова йде про надання гнучкості 
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планам. Не рідко обставини складаються так, що або плану взагалі не можна 

надати гнучкості, або при цьому доводиться долати такі труднощі, що дана ідея 

втрачає сенс. 

Аналіз управлінської практики правоохоронних органів дає змогу теорії 

управління сформулювати наступні умови (способи) забезпечення 

перерахованих вимог: ретельний аналіз оперативної обстановки; використання 

прогнозів; правильна постановка завдань; урахування реальних можливостей 

(сил, засобів, часу); виділення необхідного резерву (сил, засобів, часу); 

нормативне закріплення процедури планування. 

Теорія і практика планування в системі правоохоронних органів свідчать 

про то, що план роботи повинен мати такі реквізити: 

1. Найменування плану і відомості про місце, час, особу, яка його 

розробляла, та особу яка його затверджувала, про гриф таємності (у разі 

потреби). 

2. Нумерація найменувань розділів та заходів. 

3. Назва заходів, що плануються. 

4. Виконавці (відповідальні особи). 

5. Відмітка про виконання заходу. 

6. Примітка. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, зазначимо, що виділяють такі принципи планування: наукова 

обґрунтованість; законність; актуальність; реальність; конкретність; 

несуперечливість; своєчасність; інформативність. Дотримуючись усіх 

зазначених вимог при підготовці планів, а такоєж виконуючи усі пункти планів, 

можна сподіватися на їх ефективність. досягнення поставленої мети і завдань. 

 

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПЛАНІВ. 

 

Різноманітність сучасних методів планування потребує 

диференційованого підходу до їх розгляду. При цьому можна виділити декілька 

взаємозалежних груп методів. 

До першої групи можна віднести методи збирання та обробка інформації, 

необхідної для здійснення планування:  

1. загальносоціологічні (анкетування, інтерв'ювання, опитування, 

спостереження), 

2. математичні (математичної статистики та ін.), 

3. логічні тощо. 

Їх застосування є основним змістом усієї передпланової роботи, 

обов'язковою умовною для ефективного подальшого використання всіх інших 

методів планування. 

Чітке формулювання намічених заходів здійснюється за допомогою 

застосовування другої групи методів, які об'єднуються під назвою методи 

оптимізації планових рішень. До них відносяться:  
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1. кількісні методи оптимізації планових розрахунків (математичне 

програмування, теорія масового обслуговування, сітьове планування та 

управління, лінійне та динамічне програмування); 

2. методи послідових наближень;  

3. балансовий метод;  

4. метод варіантів.  

Розглянемо деякі з них. 

Перехід у плануванні від більш загальних завдань до часткових 

досягається шляхом використання методу послідовних наближень. Він 

базується на положенні, згідно з яким визначення загального завдання складає 

основу встановлених завдань другого порядку, деталізація останніх приводить 

до находження завдань третього порядку і т. ін. Результати, здобуті в усіх 

наближеннях, сприяють остаточному розв'язанню первісного завдання. 

Використання вказаного методу найбільш доцільно в перспективному та 

поточному плануванні, коли суб'єкти управління з урахування пропозицій 

галузевих служб і підрозділів поетапно конкретизують загальні проблеми. 

Скоординувати цілі з наявним ресурсами в плануванні можна за 

допомогою балансового методу. Його сутність полягає у задоволенні потреб 

системи виходячи із наявних можливостей. Це забезпечує пропорційність, 

збалансованість розвитку як органу в цілому, так і його структурних підрозділів 

і служб. Використання названого методу передбачає: 

– чітке формулювання цілей і завдань системи на певний період, а також 

точний кількісний розрахунок наявних сил та засобів з урахуванням їхньої 

якості;  

– зіставлення одержаних даних;  

– розподіл ресурсів для виконання окремих завдань залежно від ступеня 

важливості та терміновості їхнього розв'язання;  

– планування заходів. 

Здійснення цих видів робіт забезпечує збалансованість і реальність 

планів, при їх підготовці перешкоджає виявам суб'єктивізму. 

Метод варіантів полягає в розробці декількох видів управлінських рішень 

та виборі найкращого з них. 

Третю групу методів складають метод формування планів. До їх 

числа належать: 

1. проблемний;  

2. програмно-цільовий методи планування. 

 

Метод проблемного планування 

Воно реалізується на основі виділення найбільш актуальних загальних 

для всього органу проблем, що потребують комплексного використання всіх 

його сил та засобів. Розв'язання складних проблем, як правило, здійснюються 

протягом відносно тривалого часу, поетапно. Тому проблемне планування 

потребує більш глибокої аналітичної роботи, всебічної оцінки умов та різних 

факторів, що впливають на діяльність органів внутрішніх справ. Розглядуваний 

метод дає змогу максимально повно використовувати можливості всіх служб 
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при виконанні загальних завдань, виключаючи паралелізм та дублювання 

намічених заходів, ліпше координувати зусилля окремих ланок системи, 

ефективніше контролювати виконання плану. 

Подальшим розвитком проблемного методу є програмно-цільове 

планування. Це, мабуть, найбільш ефективніший вид планування. Процедура 

його досить складна і потребує ретельного і уважного розгляду. 

Програмно-цільове планування є засобом практичного застосування 

системного підходу в управлінні. Програма - це "намічений до планомірного 

здійснення, об'єднаний єдиною метою і віднесений до певних строків комплекс 

взаємопов'язаних завдань та заходів соціального, економічного, наукового, 

технічного, організаційного характеру, спрямованих на розв'язання цих 

завдань, з визначенням ресурсів та їх джерел, що використовуються". Найбільш 

загальними особливостями програми є:  

– єдність мети; 

– фіксування комплексу обумовлених метою завдань та заходів; 

– планомірність реалізації; 

– конкретність строків використання; 

– комплексність завдань та їх розв'язання. 

Четверту групу складають організаційні методи планування, які 

упорядковують і оптимізують процес його здійснення. До них відносяться: 

1. директивний метод планування; 

2. метод урахування потреб структурних ланок системи; 

3. метод поєднання колегіальності та єдиноначальності в підготовці та 

прийняття планів. 

1. Мета директивного методу планування надає всьому процесу 

дедуктивного характеру. При цьому перша "хвиля" інформації завжди йде 

"зверху донизу". Планування "від мети" є найбільш вагомим при виконанні 

складних, не типових завдань, якими, як правило, є проблеми правоохоронних 

органів. Директивний метод передбачає розробку планів нижчестоящих органів 

на основі керівних указівок і розпоряджень вищестоящих апаратів, а отже, і в 

більш пізні строки. 

Разом з тим планування "від мети" не включає планування "від 

можливостей", що визначається як індуктивне. Однак останнє не повинно 

домінувати в загальному процесі планування. 2. Індуктивний метод 

забезпечується застосуванням методу врахування потреб структурних ланок 

системи, розробкою планів за принципом "знизу до гори". Це передбачає 

складання плану основних заходів будь-якого підрозділу правоохоронного 

органу на основі узагальнення існуючої інформації і пропозиції структурних 

підрозділів і служб. Звичайно, і в даному разі вирішальне значення для 

внесення пропозицій має цільова установка вищестоящого суб'єкта управління. 

4. Метод поєднання колегіальності та єдиноначальності в підготовці та 

прийнятті планів обумовлений складністю і різноманітністю проблем, що 

розв'язуються правоохоронними органами. При цьому ступень використання 

колективного досвіду і знань прямо пропорційний зростанню рівня планування: 



 19 

від організаційно-оперативного до стратегічного. Колегіальність, а точніше 

колективність, тут може виявлятися в різних формах:  

1. збирання і обробка співробітниками за дорученням керівника 

необхідної вихідної інформації;  

2. колективне обговорення проблем та шляхів їх розв'язання;  

3. колегіальний розгляд проектів планів;  

4. обов'язкова участь у їх розробці та обговоренні в трудових колективах.  

Будучи єдиноначальником , суб'єкт управління організовує і особисто 

бере участь у цій роботі. Прийняття ж (акт затвердження) варіанта плану в 

будь-якому випадку - прерогатива керівника. Отже, надійною гарантією 

підготовки й прийняття ефективних планів правоохоронних органах служить 

розумне поєднання колегіальності та єдиноначальності. 

 

Організація контролю за виконанням планів. 

Важливішою умовою реалізації планових рішень в правоохоронних 

органах є добре організована система контролю. Розрізняють три основних 

види контролю за виконанням планів: попередній, поточний та заключний. 

Попередній контроль (або інакше, запобіжний, превентивний) 

здійснюється безпосередньо в процесі підготовки плану. Його мета - усунути 

недоліки, які можуть виникнути при розробці плану: обмеженість, 

суперечливість, неконкретність, незабезпеченість ресурсами та ін. суб'єктами 

цього контролю виступають керівники інших служб та підрозділів 

правоохоронних органів. 

Поточний контроль (активний, оперативний) здійснюється в процесі 

виконання планів. Він можу бути спрямований на весь план або його частину, 

може носити проміжний характер або орієнтуватися на кінцевий результат. 

Його мета - виявити труднощі в реалізації плану, визначити та усунути 

недоробки і прорахунки в роботі окремих співробітників. Оцінити фактичний 

стан виконавської дисципліни і тим самим безпосередньо вплинути на 

успішний хід реалізації плану. Суб'єктами цього контролю виступають як 

керівники, так і особи, які спеціально призначені для виконання контрольних 

функцій. 

Заключний контроль (інакше кажучи, наступний, подальший) 

здійснюється після остаточного виконання плану. Його мета - оцінити ступень 

реалізації поставлених завдань, ефективність прийнятого плану, його вплив на 

конкретні результати діяльності правоохоронних органів в боротьбі зі 

злочинністю та охороні громадського порядку. Саме на цій стадії контрольної 

діяльності рекомендується обговорювати підсумки виконання плану. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 

Різноманітність сучасних методів планування потребує 

диференційованого підходу до їх застосування. У кожному конкретному 

випадку існує необхідність застосування того чи іншого методу, які найкраще 
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використовувати у комплексі. Крім того, важливою умовою реалізації планових 

рішень в правоохоронних органах є добре організована система контролю.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Планування означає насамперед вміння думати з випередженням 

іприпускає системність у роботі. Планування далеко від імпровізації – воно 

вимагає аналітичного мислення.  

 Планування визначає перспективу розвитку і майбутній стансистеми як 

об'єкта, так і суб'єкта управління, разом узяте. Будучиактивним управлінським 

процесом здійснення впливу на систему, вонопосилює темпи розвитку 

організації, сприяє розкриттю додатковихрезервів, матеріальних джерел, 

вимагає застосування передових методів іформ впливу на всю систему 

організації. Для того, щоб знизити ризикприйняття неправильного рішення 

через помилкову або недостовірноїінформації, керівництво приймає 

обгрунтовані і систематизованіперспективні планові рішення. Планування на 

ближню перспективудопомагає створити єдність загальної мети всередині 

організації.  

 У широкому сенсі слова планування - це діяльність по виробленню та 

прийняттю управлінського рішення.  

Рівень і якість планування визначаються наступними найважливішими 

умовами: компетентністю керівництва організації на всіх рівнях управління; 

кваліфікацією співробітників, що працюють в функціональних підрозділах; 

наявністю інформаційної бази та забезпеченістю комп'ютерної техніки.  

Планування передбачає: обоснованний набір цілей; визначення політики; 

розробку заходів та заходів (образу дій); методи досягнення цілей; 

забезпечення основи для ухвалення подальших довгострокових рішень.  

Планування закінчується перед початком дій з реалізації плану. 

Планування спрямоване на оптимальне використання можливостейорганізації, 

у тому числі якнайкраще використання всіх видів ресурсів ізапобігання 

помилкових дій, що можуть призвести до зниженняефективності діяльності 

даної організації.  

Планування – це початковий етап управління, проте воноє не єдиний акт, 

а процес, що триває до завершення планованого комплексу операцій. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на теоретичні 

засади планування, а саме: поняття і сутність планів; принципи планування та 

вимоги, які висувають до планів в Національній поліції. Під час підготовки до 
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теми необхідно розглядати плани як різновид управлінських рішень. Особливої 

уваги потребують основні методи планування, а також процес організації 

контролю за виконанням планів. Після вивчення теми слухачи мають виробити 

навички складання планів в системі НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, застосовуючи 

макети навчальних планів, розв’язуючи практичні завдання з теми. Знання про 

основні положення теми, викладені у лекції доцільно розширити шляхом 

самостійної підготовки до семінарського заняття, керуючись робочою 

навчальною програмою дисципліни. Окремо варто зауважити на ключових 

словах і поняттях та опрацюванні нормативних актів МВС до теми. 
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ТЕМА № 5: Організаційно-правові основи здійснення контролю в 

підрозділах поліції превентивної діяльності 
(2 години) 
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16. Кравченко І.С. Реалізація міжнародно-правових стандартів під час 
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начальницького складу органів внутрішніх справ // Науковий вісник 
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України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141; 

2. Европейский кодекс полицейской этики: Рекомендация 
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доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12 
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ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15 
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1276 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1483235 

12. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових 

розслідувань в органах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 

12.03.2013  № 230 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0541-13 

13. Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного 

огляду (диспансеризації) поліцейськими: Наказ МВС України  від 10.12.2015 

№ 1561 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1663-15 

14. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення 

комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової 

діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України 

від 21.08.2013 № 808 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1802-13 

15. Про затвердження Типового положення про управління 

організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних 

управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі, областях, м. Києві: Наказ МВС України від 22.01.2016 № 39 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16/paran7#n7 

16. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів 

внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань: Наказ МВС України  28.04.2009  № 181  

 
МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

 сформувати знання у слухачів про організацію контролю в 

Національній поліції;  

 сформувати знання у слухачів про порядок організації та 

проведення комплексного інспектування в Національній поліції; 

 сформувати знання про структуру та зміст інформації в 

Національній поліції; 

 сформувати знання у слухачів про повноваження штабних 

підрозділів щодо здійснення контролю за діяльністю Національної поліції; 

 

ВСТУП 

 

Контроль як функція управління полягає у спостереженні за діяльністю 

об'єкта і в перевірці її відповідності управлінським рішенням (законам, планам, 

нормам, статутам, інструкціям, наказам тощо). Контроль спрямований на 

виявлення, вивчення результатів впливу суб'єкта управління на об'єкт 

управління, відхилень від згаданих рішень, від норм організації, а також на 

загальне регулювання діяльності об'єкта. 

http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1483235
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1663-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1802-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16/paran7#n7
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В органах внутрішніх справ контроль служить двом основним цілям: 

1) спрямуванню діяльності органів на виконання поставлених завдань 

методом перевірки її фактичного стану; 

2) управлінню процесом удосконалення оперативно-службової діяльності 

шляхом своєчасного виявлення і усунення відхилень, недоліків та їх причин. 

Нехтування контролем нерідко призводить до тяжких наслідків. На жаль, 

можна навести багато прикладів коли незабезпечення керівництвом РВВС 

належного контролю призводило до не передбачуваних результатів. 

 

І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ВИДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ. 

 

Контроль - це своєрідна форма зворотного зв'язку, яка дозволяє побачити, 

виявити, наскільки точно додержуються задані системі параметри. За 

допомогою контролю вирішуються такі управлінські завдання, як забезпечення 

неухильного виконання законів і підзаконних актів, які регламентують 

діяльність органів внутрішніх справ та їх підрозділів як об'єктів управлінської 

діяльності, досягнення своєчасності й належної якості виконання прийнятих 

рішень, підвищення ефективності службової діяльності, виконавчої дисципліни, 

надання допомоги, вивчення передового досвіду тощо. 

Контроль здійснюється всіма суб'єктами управлінської діяльності. Якщо 

завдання вже виконано, то контроль реалізується у вигляді збору, узагальнення 

і обробки інформації, статистичних даних про діяльність системи або окремих 

виконавців. 

У процесі управління контролю, як правило, передує стадія організації 

виконання управлінських рішень. Разом з тим контроль не тільки може, а й 

повинен здійснюватися і в процесі розробки та прийняття рішень, і в процесі їх 

виконання. 

Облік є тим грунтом, на якому тільки й може здійснюватися контроль, і 

одночасно він є формою контролю. Облік може бути як поточним, так і 

періодичним. Він полягає в одержанні, обробці, аналізі і систематизації даних 

про наслідки діяльності системи управління. 

Але в процесі обліку якість роботи об'єктів контролю не оцінюється. Це - 

завдання контролю, який передбачає отримання і аналіз не тільки кількісної, 

але й якісної інформації, констатацію виконання або невиконання конкретних 

рішень, з'ясування причин виявлених порушень. 

Якими є основні принципи контролю? По-перше, контроль здійснюється 

на основі неухильного додержання законності. Контролюючі повинні не тільки 

вимагати законних дій від підконтрольних, але й самі суворо дотримуватися 

вимог закону, діяти в межах наданих їм повноважень. 

Контрольні функції повинні здійснюватися всіма панками керівників, а не 

тільки спеціальними апаратами. Ним забезпечується систематичність і 

безперервність контролю. Важливим принципам контролю є його всебічність, 

всесторонність, охоплення всіх питань службової діяльності, розпНаціональної 

поліціїюдження контролю на всі структурні підрозділи. Потрібно виявлення не 
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тільки недоліків, але і передового досвіду з метою його вивчення і 

розпНаціональної поліціїюдження. 

Принцип об'єктивності контролю забезпечується глибиною вивчення 

контрольованих питань, високим професіоналізмом контролюючих, а також 

наявністю наукового обгрунтування критеріїв оцінки роботи органів, які 

перевіряються. Об'єктивність забезпечується також створенням спеціальних 

контрольних органів (штаб, відділ внутрішньої безпеки, інспекція з особового 

складу, контрольно-методичний відділ слідчого управління, ревізійний відділ 

фінансового управління). 

Принцип гласності має неабияке значення для колективу, який 

перевіряється, для усунення недоліків. Відверта, принципова розмова про 

результати перевірки, про виявлені недоліки має, крім усього іншого, велике 

виховне значення. 

У практиці управління нараховується багато форм контролю. Він може 

бути плановим і позачерговим, гласним і негласним (останнє зНаціональної 

поліціїім не суперечить принципу гласності, оскільки негласно здійснюється 

лише сама перевірка, але наслідки її обов'язково обговорюються в колективі), 

загальним і вибірковим, але у всіх випадках він мусить бути ефективним, тобто 

сприяти досягненню позитивних результатів. 

Безпосередня участь керівників у здійсненні контролю полягає в 

забезпеченні конкретних заходів реагування, які необхідні для усунення 

недоліків. 

Система контролю складається з таких елементів: суб'єкти, об'єкти і 

предмети контрольної діяльності, види, форми, методи і засоби її здійснення. 

Контрольна діяльність є прерогативою керівників соціальних систем 

будь-якого рівня і призначення. Але разом з тим намагання керівників особисто 

контролювати всю роботу підлеглих, як правило, мети не досягає. Контроль має 

свої рівні (ієрархію), кожний керівник контролює виконання власних рішень і 

рішень вищих інстанцій, виконання яких йому доручено. 

Начальник органу внутрішніх справ контролює роботу своїх заступників і 

керівників окремих служб, кожний з них, в свою чергу, контролює діяльність 

конкретних виконавців, Керівник має зосередити свою увагу на вузлових, 

основних проблемах, вирішення яких відіб'ється на всіх інших. Контроль 

деталей, окремих питань слід доручити підпорядкованим керівникам. 

Спеціальні контролюючі підрозділи мають завдання загального, 

глибокого, наукового контролю на професійній основі. Самі вони рішень не 

приймають, а вносять керівнику пропозиції на основі одержаної інформації. 

Слід відзначити, що в органах внутрішніх справ певні контрольні функції 

мають секретаріати (канцелярії). На них покладений обов'язок контролювати 

своєчасний та якісний розгляд скарг і заяв громадян, а також строки виконання 

документів вищих інстанцій. 

Суб'єкт контролю може бути відомчим, державним, громадським, 

внутрішнім або зовнішнім. 

Зовнішній контроль щодо органів внутрішніх справ здійснюють органи 

державної влади та управління, прокуратури в межах наданих їм повноважень. 
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Внутрішній контроль, наприклад, здійснюють керівники органів внутрішніх 

справ щодо підпорядкованих служб та підрозділів. Застосовуються і такі форми 

контролю, як самоконтроль та взаємоконтроль. 

Залежно від того, на якій стадії діяльності з виконання управлінських 

рішень проводиться перевірка, розрізняють попередній, поточний і заключний 

контроль. Попередній контроль здійснюється в ході підготовки рішень. 

Наприклад, затвердження начальником органу плану роботи е, крім всього 

іншого, актом попереднього контролю. ПНаціональної поліціїякденний 

(поточний) контроль - один з основних напрямків роботи керівника. В ході його 

корегуються рішення, вживаються додаткові заходи. Заключний (підсумковий) 

контроль здійснюється після завершення реалізації рішення. Наприклад, 

розгляд на оперативній нараді виконання піврічного плану роботи органу 

внутрішніх справ. 

Щодо об'єкта перевірки виділяють загальний контроль, який охоплює всі 

сторони діяльності контрольованого органу, та контроль спеціальний, 

пов'язаний із вивченням окремих напрямків роботи. Загальний контроль, як 

правило, здійснюють спеціальні контролюючі органи, спеціальний - працівники 

галузевих служб самостійно або разом зі спеціальним контролюючим органом. 

За предметом контролю також розрізняють контроль документальний та 

реальний. В першому випадку вивчаються документи, в другому - 

безпосередньо стан справ на місці. Документальний контроль не забезпечує 

ефективності, глибини. Його мусить доповнювати реальний контроль. 

Облік відносно контролю має допоміжне значення. Він є засобом 

забезпечення суб'єкта управління необхідною інформацією. Облік теж можна 

поділити на поточний та підсумковий. Перший передбачає отримання 

інформації про факти і події, які мають місце, другий - про проведену роботу 

щодо виконання управлінського рішення в цілому, 

Так само відносно об'єкта (напрямку) облік поділяється на загальний і 

спеціальний. Останній стосується окремих питань діяльності органу внутрішніх 

справ (наприклад, облік матеріалів, за якими відмовлено у порушенні 

кримінальної справи). Загальний облік охоплює всі напрямки діяльності органу 

внутрішніх справ. Одним з його видів є зведені дані про стан злочинності в 

районі (місті). 

Способи обліку можуть бути найрізноманітнішими: списочні, журнальні, 

картотечні, комп'ютерні тощо. 

Серед форм контролю особливе місце займає комплексне інспектування 

органів внутрішніх справ, яке проводиться спеціально сформованими 

бригадами і носить багатоцільовий характер. В процесі інспектування 

вивчається стан справ в органі, оперативна обстановка на території, яка цим 

органом обслуговується, розробляються стратегічні напрямки діяльності органу 

тощо. 

Усякий процес контролю має три основні стадії: 

а) підготовка до проведення перевірки; 

б) безпосередня перевірка; 

в) підбиття підсумків. 
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Підготовка до перевірки передбачає визначення кола осіб – учасників 

перевірки, розподіл обов'язків між ними. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 

Контроль - це своєрідна форма зворотного зв'язку, яка дозволяє побачити, 

виявити, наскільки точно додержуються задані системі параметри. За 

допомогою контролю вирішуються такі управлінські завдання, як забезпечення 

неухильного виконання законів і підзаконних актів, які регламентують 

діяльність органів внутрішніх справ та їх підрозділів як об'єктів управлінської 

діяльності, досягнення своєчасності й належної якості виконання прийнятих 

рішень, підвищення ефективності службової діяльності, виконавчої дисципліни, 

надання допомоги, вивчення передового досвіду тощо. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ІНСПЕКТУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 

 

На теперішній час в Національній поліції Україні склалася певна система 

внутрівідомчої контрольної діяльності в якій за способом організації можна 

виділити чотири основних форм контролю: інспекторський, поточний 

(оперативний), зональний (оперативно-зональний) та автоматизований (з 

використанням ЕОМ) контроль. 

Ці форми контролю допомагають керівникам органів, служб, підрозділів, 

установ Національній поліції: здобувати інформацію про фактичний стан справ 

на місцях, виявляти причини відставання тих чи інших підрозділів; 

забезпечувати розстановку сил та засобів, гнучко маневрувати ними залежно 

від оперативної обстановки що склалася; визначати, наскільки дієва 

підконтрольна система, чи зустрічалися які-небудь складності в роботі 

контрольованих та контролюючих і чи достатньо ефективно підтримується 

працездатність тих і інших. 

 Більш детально ми розглянемо із цих 4-х форм контролю – 

інспекторський, який проводиться комплексно шляхом аналізу діяльності 

органу, галузевої служби, підрозділу, конкретної лінії роботи, окремого 

питання. Залежно від мети інспекторський контроль має такі форми: 

комплексна інспекторська перевірка, наскрізна перевірка, цільове (спеціальна) і 

контрольна перевірка суб’єктами інспекторського контролю є те, що за його 

результатами оцінюється діяльність не тільки перевіреного органу та його 

структурних підрозділів, але і вищестоящих галузевих служб. 

Комплексна інспекторська перевірка – це заздалегідь встановлена та 

максимально підготовлена перевірка організаторської та оперативно-службової 

діяльності в комплекті всіх служб органів, підрозділів та навчальних закладів 

системи МВС України у встановлені відповідними нормативними актами 

строки або за розсудом керівника відповідного органу управління. Це одне із 

найбільш складних та ефективних форм періодичного контролю. У сферу 

комплексного інспектування входить перевірка організаторської, оперативно-
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службової, господарсько-фінансової та виробничої діяльності УМВС, УМВСТ, 

міськрайлінорганів, їх галузевих служб і підрозділів, навчальних закладів МВС 

України та інших установ Національній поліції. 

Основною метою комплексного інспектування є забезпечення 

реалізації законодавчих актів, указів та розпоряджень Президента України, 

постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, підвищення ефективності 

роботи всіх органів і структурних підрозділів МВС України в попередженні та 

розкритті злочинів, в ОГП і ГБ, захисту конституційних прав і свобод громадян. 

Головними завданнями комплексної інспекторської перевірки є: 

1. Визначення: спроможності керівництва виконувати свої функціональні 

обов’язки. 

2. Вивчення управлінської діяльності, силю, форм і методів керівництва, 

виконавчої дисципліни; 

 - здатності керівництва організувати роботу підрозділів під час 

екстремальної ситуації та у разі ускладнення оперативної обстановки; 

 - стану оперативно-розшукової діяльності, ефективності агентурного 

апарату в боротьбі злочинністю; 

 - стану застосування адміністративного законодавства; 

 - визначення за допомогою комп’ютерного тестування стану 

професійної, бойової та фізичної науки особового складу, дотримання 

дисципліни і законності, режиму таємності; 

 - порядку роботи із заявами, листами та пропозиціями громадян, 

додержанням чинного законодавства під час розгляду і виконання заяв та 

повідомлень про злочини особистого прийому громадян керівництвом 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ; 

 - морально-психологічного клімату в колективах НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ шляхом їх анкетування; 

 - соціально-побутових умов праці та проживання працівників 

Національній поліції і службовців; 

 - матеріально-технічного забезпечення; 

 - громадської думки населення про роботу поліції; 

Існуюча технологія комплексного інспектування передбачає доволі 

серйозне ставлення до організації забезпечення інспектування, підготовки до 

інспекторської перевірки, порядку проведення інспектування, регламентації 

прав членів інспекторської комісії, підбивання підсумків інспектування. Це 

обумовлене тим значенням, яке надається комплексному інспектуванню в 

удосконаленню діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. 

Комплексна перевірка може бути: 

 Наскрізною (охоплює весь комплекс роботи галузевої служби згори 

донизу, на всіх рівнях системи. Різниця лише в рівні та обсязі цієї 

комплексності: комплексна інспекторська перевірка охоплює весь орган 

внутрішніх справ, а наскрізна перевірка обмежує свою комплексність рамками 

окремої галузевої служби, чи однієї або декількох ліній роботи; 

 Цільова (спеціальна) проводиться з окремих проблем службової 

діяльності; 
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 Контрольна здійснюється залежно від результатів перевірки, наскрізної 

перевірки, цільової і спеціальної перевірки та в строки, визначені керівником 

контролюючого органу. Мета цієї перевірки – вивчення стану щодо усунення 

недоробок та прорахунків, які були виявлені попередньою перевіркою. Вони 

проводяться, як правило за розсудом керівника контрольного органу, але не 

пізніше як через рік після комплексного інспектування. 

Поточний контроль (оперативний) –це щоденні попередня, поточна або 

подальша перевірка виконання управлінських рішень. Це постійний контроль 

фактичного виконання органами. Підрозділами, або окремими працівниками 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ законів, підзаконних актів, планових заходів, 

функціональних обов’язків. Іншими словами – це щоденна робота 

(організаторська) керівників Національній поліції і апарату управління. 

Зональний (оперативно-зональний) контроль – це контроль за 

діяльністю органів і підрозділів Національній поліції на основі територіального 

принципу обслуговування по зонах з урахуванням оперативної обстановки, 

економіко-географічних факторів або адміністративного розподілу району 

(країни, республіки, області). 

Це одне з основних форм контролю, який здійснюється на основі 

закріплення певних загально-інспекторських груп співробітників апарату МВС 

України, УМВС, УМВСТ,, котрі забезпечують організацію і здійснення 

контролюв зоні обслуговування. 

Автоматизований контроль – головна перевага цієї системи полягає в 

тому, що вона своєчасно і систематично сигналізує про реалізацію планів та 

інших заходів , забезпечує галузеві служби і керівництво МВС, УМВС, УМВСТ 

оперативною інформацією про зміст і строки виконання заходів, попереджає 

про те, скільки часу залишилось до закінчення встановленого строку, нагадує 

які питання не розв’язані. Ця система сприяє підвищенню рівня виконавської 

дисципліни в апараті, посиленню персональної відповідальності працівників за 

своєчасне та високоякісне виконання управлінських рішень. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Як бачимо, досвід органів державного управління, в тому числі і 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, переконливо підтверджує, що управління 

підлеглим апаратами, співробітниками неможливе без зразково організованого 

контролю та обліку організації одним із таких підрозділів. 

 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ПОЛІЦІЇ. 

Без інформації немає процесу управління, без неї неможливо 

сформулювати цілі управління, оцінити ситуацію, визначити проблеми, 

спрогнозувати розвиток подій, підготувати управлінські рішення, 

проконтролювати їх виконання. Сфера охорони правопорядку є надзвичайно 

динамічною, комплексною, вона потребує постійного вдосконалення, взаємодії 

правоохоронних структур, що можливе тільки при належному інформаційному 

забезпеченні. 
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Інформація збирається через інформаційні системи «Інформаційна 

система, - підкреслюють В.Т.Жигалов та Л.М.ШиманНаціональної поліціїька, - 

це система, яка призначена для збирання, передачі, обробки, зберігання і 

надання інформації, комунікація між суб'єктом і об'єктом управління». 

Постійне загострення криміногенного стану в Україні висуває вимоги 

докорінного поліпшення інформаійного забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю, створення принципово нової 

системи, яка має поєднувати всі накопичені та наново створювані масиви 

оперативно-розшукового призначення в єдину інформаційно-обчислювальну 

мережу органів внутрішніх справ України. Ця система дозволяє здійснювати 

обмін необхідною інформацією на всіх рівнях управління, від МВС до будь-

якого підрозділу поліції. 

Інформаційне забезпечення управління органами внутрішніх справ 

України є одним із провідних питань, що вирішуються на сучасному етапі 

розвитку правоохоронних органів України. 

Постійна циркуляція різноманітної інформації між складовими частинами 

системи органів внутрішніх справ, між системою НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ у 

цілому і її навколишнім середовищем є обов'язковим атрибутом управління 

органами внутрішніх справ. Тільки завдяки інформаційним процесам система 

органів внутрішніх справ може ефективно впливати на зовнішнє її оточення, 

направляти свою діяльність на успішне 'вирішення завдань, що стоять перед 

нею, здійснювати координацію між її складовими частинами. 

Інформаційне забезпечення управління в органах внутрішніх справ являє 

собою органічну єдність роботи щодо визначення змісту, обсягів, якості 

інформації, необхідної для здійснення управління, а також заходів щодо 

раціональної організації процесів збирання, систематизації, накопичення та 

обробки цієї інформації шляхом застосування різноманітних методів, методик і 

технічних засобів. 

Управління органами внутрішніх справ як у зовнішньому, так і 

внутрішньому напрямку грунтується на власній інформаційній системі. 

Структурними елементами такої системи є: 

а) зосередження у відповідних інформаційних масивах (банках даних) 

відомостей, необхідних для здійснення основних функцій органів внутрішніх 

справ і управління структурними підрозділами системи НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ; б) джерела отримання цих відомостей і схеми потоків інформації;в) 

засоби обліку, зберігання і переробки інформації; г) канали зв'язку і передачі 

інформації, персонал суб'єкта і об'єкта управління, що забезпечує діяльність 

інформаційної системи МВС. 

Головна мета інформаційної системи полягає в тому, щоб на підставі 

зібраних початкових даних отримати похідну, підсумкову інформацію, яка буде 

складати основу для підготовки управлінських рішень у системі органів 

внутрішніх справ. 

Визначення змісту й обсягу початкової інформації, необхідної для 

здійснення ефективного управління органами внутрішніх справ, має велике 

значення для функціонування усієї інформаційної системи. , 
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Наявність вказаної інформації дозволяє визначити перспективи змін 

обсягу роботи органів внутрішніх справ, зробити висновки про те, на яких 

ділянках роботи мають бути зосереджені основні зусилля органів внутрішніх 

справ, які регіони, об'єкти й галузі економіки вимагають більшого 

профілактичного впливу, як найбільш раціонально розподілити сили і засоби 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, як їх використати, які корективи потрібно вносити 

у форми І методи їх роботи. 

Джерелами отримання початкової інформації є рішення органів 

державної влади і управління з питань зміцнення законності і правопорядку, 

закони і підзаконні акти України, нормативні акти МВС України, програми 

економічного і соціального розвитку республіки і регіонів, матеріали 

статистичних органів, соціально-економічних, кримінологічних, демографічних 

та інших прогнозів, матеріали вивчення та аналізу оперативної обстановки в 

республіці та регіонах, результати соціологічних досліджень, результати 

узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду діяльності 

правоохоронних органів, а також соціальних та правових експериментів, 

наукова та спеціальна література тощо. 

Інформація, необхідна для здійснення управління органами внутрішніх 

справ, накопичується, оброблюється і зберігається в єдиному інформаційному 

масиві (банку даних). Його формування і ведення з/гійм роботи має відповідати 

певним вимогам. 

Головними з них є: 

1) визначення оптимального обсягу інформації, що зберігається, 

звільнення від зайвих відомостей; 

2) систематизація даних, що зберігаються; 

3) забезпечення високої достовірності даних і можливості співставити їх 

із іншими даними; 

4) зручність доступу до інформації, що зберігається 

в банку даних; 

5) захист цілісності даних і конфіденційність доступу до них (що 

особливо важливо для системи органів 

внутрішніх справ); 

6) необмеженість системи управління вже існуючою базою даних, тобто 

можливість поповнення банку даних новими відомостями, 

Одним із основних напрямків удосконалення інформативного 

забезпечення управління органами внутрішніх справ є широке застосування у 

процесі отримання, накопичення і переробки інформації обчислювальної 

техніки, оргтехніки, сучасних засобів зв'язку. З 1985 р. в органах МВС почав 

формуватися єдиний автоматизований банк даних (АБД), у якому 

зосереджується Інформація, необхідна Для здійснення органами внутрішніх 

справ основних функцій та управління підрозділами системи НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ рівнях: державному і обласному (нині організується і на рівні 

місцевих органів). 

Основними банками даних обчислювального рівня є «АБД область», АІС 

«АПРА», АІС «Автомобіль». 
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«АБД - область» включає в себе інформацію: 

- про осіб, які схильні до скоєння злочинів або представляють інший 

оперативний інтерес для НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (біографічні дані, 

прикмети, спосіб скоєння злочину); 

- дані статистико-аналІтичного характеру; 

- про нерозкриті злочини (спосіб скоєння, предмет злочинного посягання, 

час, місце); 

- кримінальні справи та прийняті за ними процесуальні рішення; 

- про предмети з індивідуальними номерами або особливостями 

(автомототранспорт, зброя, радіоприймачі, годинники тощо), що були 

викрадені, вилучені, виявлені; 

- про мисливську і спортивну зброю, яка знаходиться у користуванні 

громадян та організацій; 

- інформація дактилотек, фото- та відеотек і т.ін. 

В АІС «АПРА» зосереджено інформацію про осіб та скоєні ними 

адміністративні правопорушення. 

АІС «Автомобіль» містить у собі відомості про зареєстровані 

автотранспортні засоби та їх власників. 

Головним банком даних державного рівня є «АБД Центр», що вміщує 

інформацію про осіб (особливо небезпечних рецидивістів, «гастролерів», 

бродяг оголошених у міждержавному розшуку), тяжкі нерозкриті злочини та 

викрадення, вилучені номерні предмети. 

При використанні існуючих автоматизованих масивів можна одержати 

таку Інформацію: 

- про наявність відомостей на особу, що перевіряється, на якому обліку 

вона перебуває (перебування у розшуку, під адміністративним наглядом), чи є 

вона особливо небезпечним рецидивістом, бродягою; 

- про біографічні відомості, клички, специфічні прикмети зовнішності, 

способи скоєння злочинів, злочинні зв'язки, якщо такі дані закладено; 

- про можливу причетність до скоєння нерозкритих злочинів (за даними 

специфічними прикметами, характерним способом скоєння злочинів та ін.); 

- про скоєння особою, яка перевіряється, адміністративних 

правопорушень; 

- про наявність у особи, яка перевіряється, мисливської зброї, 

автотранспортних засобів; 

- про викрадення автотранспортних та~механізова-них засобів; 

- про нерозкриті злочини, тяжкі нерозкриті злочини (спосіб скоєння, 

предмет злочинного посягання, час, місце); 

- яким органом внутрішніх справ розшукуються викрадені та вилучені 

номерні речі, зброя, автомототранспортні, засоби; 

- про належність автомототранспортних засобів; 

- іншу оперативно-довідкову і статисти ко-аналіти-чну інформацію, 

інформацію з дактилотек, фото- та відеотек. 

Великі обсяги інформації накопичено у банках даних локальних 

обчислювальних мереж МВС України. Перша локальна обчислювальна мережа 
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МВС України була впроваджена у 1991 р., її користувачами стали керівництво 

Міністерства внутрішніх справ та провідні служби апарату управління. 

В міськрайлінорганах внутрішніх справ з документів первинного обліку 

працівниками оперативних служб, слідчими, дільничними інспекторами, 

черговими частинами та співробітниками інших підрозділів формуються банки 

даних оперативно-службового призначення, а саме: 

- правопорушення та причетні до них особи; 

- матеріали про злочини та їх розслідування; 

- викрадені та вилучені номерні речі; 

- автотранспорт та його власники; 

- спеціалізована оперативна інформація місцевого характеру. 

Обсяги і характер залежать від оперативної обстановки, соціальної та 

економічної специфіки конкретного району або міста, географічних та інших 

місцевих умов. 

На сьогодні мережа являє собою сукупність локальних обчислювальних 

мереж галузевих служб МВС України і УМВС, які об'єднані у єдину 

інформаційну систему. 

Локальна мережа кожної галузевої служби є автономною і може 

функціонувати самостійно. Кожна локальна мережа має свої галузеві бази 

даних, які створюються та супроводжуються відповідними службами апарату 

міністерства. Доступ до баз даних здійснюється безпосередньо з робочих місць 

співробітників. 

На даний час інформаційно-обчислювальна мережа рівня МВС України 

складається з п'яти локальних обчислювальних мереж: Чергової частини МВС, 

Головного управління державної автомобільної інспекції. Національного 

центрального бюро Інтерполу, Головного управління карного розшуку, 

Управління оперативної інформації. У названих локальних обчислювальних 

мережах обробляються наступні відомості. 

«АБД» - інформація про викрадений та виявлений номерний транспорт; 

викрадені номерні речі; викрадену, загублену та вилучену зброю; 

«гастролерів»; особливо нге-безпечних рецидивістів, бродяг; осіб, які 

знаходяться у розшуку. 

«Статистика» - статистичні звіти про стан злочинності на території 

України. 

«Дисципліна» - дані про правопорушення, скоєні працівниками органів 

внутрішніх справ, про загибель та поранення особового складу 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, інформація про застосування зброї. 

«Скарга» - інформація про скарги, які надійшли до органів внутрішніх 

справ України. 

«Відрядження» ~ інформація про відрядження працівників апарату 

управління МВС України. 

«Особа» - інформація про міжнародних злочинців, осіб, які піддягають 

оперативній розробці, котрі пропали безвісті і т.п. 

«Транспорт» - інформація про викрадений транспорт на територіях 

суміжних з Україною держав. 
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«Зброя» - інформація про зброю та номерні речі, викрадені, вилучені в 

інших державах. 

«Фірма» - інформація про фірми та організації, яка становить 

оперативний інтерес. 

«Антикваріат» - інформація про викрадені предмети мистецтва. 

«Секетаріат» - інформація про документообіг у секретаріаті НЦБ 

Інтерполу України. 

«Зведення» ~ оперативна інформація про злочини, скоєні на території 

України. 

 «Контроль» - оперативна інформація про злочини, скоєні на території 

України, розслідування яких перебуває на контролі. 

«Довідка» - інформація про оперативну обстановку в Україні. 

«Угон» - інформація про викрадений автомототран-спорт на території 

України. 

«Іномарка» - інформація про зареєстрований на території України 

автомобільний транспорт іноземного виробництва. 

Для чергових частин органів внутрішніх справ розроблено 

автоматизовану систему оперативного інформування, яка являє собою 

комплекс інформаційних, програмних, технічних, організаційних засобів, що 

призначені для збору, зберігання, обробки та видачі інформації в чергових 

частинах ОВД. 

Інформаційні масиви автоматизованої системи оперативного 

інформування чергових МВС використовуються для: 

- централізованого збору, обробки та зберігання відомостей про 

зареєстровані в органах і підрозділах внутрішніх справ країни заяви і 

повідомлення та іншої інформації про злочини згідно з вимогами МВС 

України; 

- отримання інформації про оперативну обстановку в Україні за станом на 

поточний або інший день; 

- аналізу оперативної обстановки в різноманітних варіантах, які 

дозволяють виявити основні тенденції динаміки як окремих видів, так і всієї 

злочинності загалом, що дає можливість вжити заходи профілактичної дії; 

- видачі інформації державним органам, керівництву та галузевим 

службам МВС у формах: а) оперативного зведення про злочини та події, 

зареєстровані в органах і підрозділах внутрішніх справ країни; б) статистико-

аналітичної інформації про зареєстровані заяви та результати їх вирішення для 

здійснення контролю галузевими службами за станом обліково-реєстрованої 

дисципліни; 

- організації розкриття злочину по гарячих слідах з використанням 

комп'ютерної обробки та аналізу оперативної інформації (за умови або під час 

створення додаткових задач «Особа», «Речі» тощо, пов'язаних із задачею «За-

ява»); 

- контролю за розкриттям тяжких і резонансних злочинів; 
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- видачі добового звіту про злочини та події в країні зі статистикою 

поточного дня (отримання вихідної статистичної інформації у табличному та 

графічному видах); 

- отримання Інформації від чергових частин УМВС з використанням 

телефонних і телеграфічних каналів зв'язку для оперативних управлінських 

рішень. 

В Управлінні оперативної інформації МВС України та УМВС областей, а 

також у міських, районних (лінійних) органах внутрішніх справ здійснюється 

кримінальна реєстрація, яка сприяє розкриттю та розслідуванню злочинів. 

Кримінальній реєстрації підлягають наступні об'єкти: 

1) злочинці, які переховуються від суду та слідства, а також від 

відбування покарання; 

2) обвинувачені, що піддавалися арешту; 

3) особи, затримані за бродяжництво, жебракування; 

4) особи, які вчинили злочин, але звільнені у зв'язку із застосуванням 

заходів громадського впливу або через обставини, що змінилися; 

5) засуджені особи; 

6) особи, які пропали безвісті; 

7) хворі, які перебувають у лікувальних установах, будинках престарілих, 

дитячих будинках і через свій стан не можуть повідомити персонографічних 

даних; 

8) невпізнані трупи осіб, які загинули внаслідок злочинів, нещасних 

випадків; 

9) викрадена, втрачена, вилучена та добровільно здана зброя; 

10) кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї, виявлені на місці події, 

нерозкритого злочину; 

11) викрадені та загублені, а також вилучені у затриманих речі; 

12) номерні речі та вироби, пов'язані із злочинами; 

13) автотранспортні засоби, належність яких не встановлена 

(безгосподарський транспорт); 

14) підроблені документи, виготовлені поліграфічним способом; 

15) підроблені грошові знаки; 

16) паспорти - викрадені, втрачені, такі, що належать злочинцям, а також 

бланки викрадених паспортів; 

17) зразки почерків осіб, які займаються підробкою Лікарських рецептів, 

головним чином,,на ліки, що містять наркотичні та подібні їм речовини; \ 

18) пригульна худоба, викрадена і така, що розшукується; 

19) сліди пальців рук з місць нерозкритих злочи-нІв(у картотеці 

зберігаються фотознімки слідів); 

20) сліди знарядь злому та інструментів з місць нерозкритих злочинів 

(зберігаються як сліди, так і їх зліпки); 

21) факти розкрадання вантажів на залізничному транспорті; 

22) способи вчинення злочинів, які залишилися не-розкритими. 

Обліки, що ведуть органи внутрішніх справ, будуються також в 

алфавітній і дактилоскопічній формах. 
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Алфавітний облік дозволяє встановити про особу таку інформацію: 

- наявність судимості; 

- притягнення до кримінальної відповідальності; 

- час та місця відбування покарань, смерть засудженого у місцях 

позбавлення волі або дату і підставу звільнення; 

- номери припинених справ; 

- перебування у розшуку (коли, ким, у зв'язку з чим); 

- затримання, арешт; 

-.місце проживання і праці до засудження, затримання, 

- групи крові та дактилоскопічну формулу. Дактилоскопічний облік 

дозволяє отримати відомості для: 

- ідентифікації осіб заарештованих та затриманих; 

- встановлення осіб трупів загиблих та померлих невідомих громадян; 

- встановлення підозрюваних у скоєнні злочину за виявленими слідами. 

Накопичуючи дані для інформацІйно-обчислюваноЇ системи, працівники 

органів внутрішніх справ повинні виходити з того, що правовими підставами 

взяття особи на облік є: 

- протокол затримання підозрюваного; 

- постанова слідчого, органу дізнання, прокурора про обрання заходу 

процесуального примусу - взяття під варту; 

- постанова слідчого, дізнання прокурора про запобіжний захід - 

попереднє ув'язнення, підписка про невиїзд; 

- постанова про притягнення особи як обвинуваченого; 

- вирок або ухвала суду; 

- рішення органу внутрішніх справ про адміністративну відповідальність; 

- інформація НЦБ Інтерполу про іноземців, що розшукуються на 

території України. 

За законність взяття особи на облік несуть відповідальність працівники 

органів внутрішніх справ, які оформляють облікову картку. Порядок взяття на 

облік особи, злочину, події, речових доказів та інших об'єктів інформації 

визначається спеціальною інструкцією, яка розробляється Міністерством 

внутрішніх справ І узгоджується з Генеральною прокуратурою. Міністерством 

юстиції. Верховним Судом України, В міськрайвідділах ведення кримінальної , 

реєстрації покладено на обліково-реєстраційний персонал, але первинну 

інформацію готують слідчі, дізнавачі, оперативні працівники, чергові частини, 

в обласних УМВС загальну інформаційно-обчислювальну роботу покладено на 

інформаційні бюро і штаби. 

Збір інформації для автоматизованого банку даних про об'єкти 

кримінальної реєстрації здійснюється за допомогою єдиних карток збору 

інформації усіх рівнів. 

Важливе місце в системі інформаційного забезпечення управління 

органами внутрішніх справ займають канали зв 'язку і передачі інформації. В 

даний час в системі органів внутрішніх справ створено телекомунікаційні сис-

теми для здійснення зв'язку і передачі інформації з банку даних. 



 42 

Так, для безпосереднього звернення в «АБД Центр» з УМВС областей та 

міськрайвідділів використовуються підсистема «Телеграф» і підсистема 

обробки запитів по телефонних каналах зв'язку. 

Система «Телеграф» дозволяє проводити обробку запитів в «АБД Центр» 

за такими напрямками: 

а) підсистема «Особа» - пошук інформації про особу, яка перебуває на 

обліку в АБД, за прізвищем, іменем та по батькові і роком народження; пошук 

інформації за кличкою; 

б) підсистема «Номерні вечі» - за номером речі, зброї, номерних агрегатів 

автомототранспортного засобу викраденого або такого, що не має власника; 

в) підсистема «Автомобіль» - за відомостями про власника та номерними 

агрегатами транспортного засобу. 

В одному запиті можна перевіряти до ЗО осіб, речей, зброї та 

автотранспортних засобів. Правила набору запитів містяться у відповідних 

інструкціях, які є у всіх інформаційних управліннях УМВС областей України. 

Абонентом системи «Телеграф» може стати будь-який орган внутішнІх 

справ, обладнаний звичайним телеграфним апаратом, персональним 

комп'ютером із спеціальним адаптером. 

Підсистема обробки запитів по телефонних каналах зв'язку функціонує в 

Головному управлінні оперативної інформації МВС з другого півріччя 1993 р. 

Для цього використовується персональний комп'ютер, з'єднаний з єдиною 

системою ЕОМ та обладнаний модемом для організації телефонного зв'язку з 

абонентом. Обробка запитів виконується у режимі безпосереднього діалогу з 

ЕОМ. Запити обробляються по всіх об'єктах обліку АБД, 

Для здійснення зв'язку і передачі інформації в системі органів внутрішніх 

справ використовується електронна пошта, телеграф, письмовий зв'язок, 

особисте звернення працівника органів внутрішніх справ. 

Система електронної пошти впроваджена в органах внутрішніх справ у 

квітні 1993 р. 

Її абонентами є: 

- 26 управлінь оперативної інформації УМВС областей, Автономної 

Республіки Крим, УМВС М.Севастополя; 

- ряд галузевих служб МВС (НЦБ Їнтерполу, Головне управління по 

боротьбі з організованою злочинністю, Чергова частина МВС, Головне 

управління ДАї та ін.); 

- ряд навчальних закладів МВС, галузевих служб УМВС та 

правоохоронних органів України. 

Електронна пошта є дійовим засобом обміну Інформацією між 

підрозділами органів внутрішніх справ, якщо між ними немає автоматичного 

телефонного зв'язку. 

Принцип дії розглянутої системи інформаційного забезпечення 

управління органами внутрішніх справ засновано на кримінальній реєстрації. 

Органи внутрішніх справ користуються й іншим інформаційним 

забезпеченням. За доступністю його можна поділити на відкрите і закрите 

забезпечення. Відкрите -це забезпечення зовнішного загального користування, 
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наприклад, обласні адресно-довідкові картотеки (адресні бюро), а закрите - 

обмеженого користування, наприклад, оперативно-довідкова картотека джерел 

інформації, призначене тільки для певної категорії працівників, допущених до 

оперативно-розшукової діяльності. Окремі служби МВС створюють свої 

специфічні інформаційні системи, які забезпечують функціональну діяльність 

структури. Такі системи мають Головне управління пожежної охорони, Дер-

жавна служба охорони. Медичне управління і деякі інші. За широтою 

охоплення розрізнюють комплексні й галузеві інформаційні системи. 

Комплексні забезпечують інформацією всю систему управління, галузеві " 

окремі функції управління. 

За джерелами отримання інформації її поділяють на первинну і вторинну; 

за формою фіксації - на документальну і недокумеятальну; за способом 

передачі - наручну і механізовану; за способом обробки - на вихідну і 

оброблену. 

Вихідну інформацію одержують з первинних документів, з результатів 

безпосереднього контролю за діяльністю об'єкта управління, оброблену 

інформацію - із вихідної інформації шляхом її аналізу, вивчення, прогнозу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Як зазначалось раніше, за масштабом інформаційні системи, , 

поділяються на загальнодержавні в межах МВС України, регіональні (обласні) 

в межах УМВС області (на транспорті) і місцеві (міські, районні) в межах 

УМВС міста, району. Для всіх видів інформаційного забезпечення важливе 

значення мають вірогідність і точність, кількість і якість інформації, її цінність, 

корисність і своєчасність, але найважливішим в інформаційному забезпеченні 

управління органами внутрішніх справ. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Інформаційне забезпечення управління органами внутрішніх справ 

передбачає створення передумов для комплексного вирішення завдань, що 

стоять перед органами внутрішніх справ, надання суб'єктами управління 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ науково обгрунтованої інформації для ефективного 

здійснення управлінських функцій. 

Управління органами внутрішніх справ здійснюється у двох напрямках:  

1) зовнішньому - для забезпечення впливу системи органів внутрішніх 

справ на стан правопорядку у державі шляхом виконання основних функцій 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (охорона громадського порядку, попередження і 

розкриття злочинів, розшук злочинців, провадження дізнання і попереднього 

розслідування у кримінальних справах, забезпечення виконання вироків, 

підтримання паспортного режиму, боротьба із пожежами, забезпечення 

дорожнього руху); 

2) внутрішньому - для створення оптимального режиму роботи самої 

системи органів внутрішніх справ (планування, організація інформаційно-

аналітичної роботи, підбір, розміщення, виховання і навчання кадрів, 
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раціональне використання сил і засобів, статистична звітність, контроль за 

виконанням рішень, фінансово-економічна діяльність тощо). 

Управління органами внутрішніх справ як у зовнішньому, так І 

внутрішньому напрямку грунтується на власній інформаційній системі. 

Структурними елементами такої системи є: 

а) зосередження у відповідних інформаційних масивах (банках даних) 

відомостей, необхідних для здійснення основних функцій органів внутрішніх 

справ і управління структурними підрозділами системи НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ; б) джерела отримання цих відомостей і схеми потоків інформації; в) 

засоби обліку, зберігання і переробки інформації; г) канали зв'язку і передачі 

інформації, персонал суб'єкта і об'єкта управління, що забезпечує діяльність 

інформаційної системи МВС. 

Головна мета інформаційної системи полягає в тому, щоб на підставі 

зібраних початкових даних отримати похідну, підсумкову інформацію, яка буде 

складати основу для підготовки управлінських рішень у системі органів 

внутрішніх справ. 

Визначення змісту й обсягу початкової інформації, необхідної для 

здійснення ефективного управління органами внутрішніх справ, має велике 

значення для функціонування усієї інформаційної системи.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на процес 

організації контролю в Національній поліції.Особливої уваги потребує порядок 

організації та проведення комплексного інспектування НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ. Чітко необхідно з’ясувати структуру та зміст інформації в 

Національній поліції. Окремо необхідно вивчити повноваження штабних 

підрозділів щодо здійснення контролю за діяльністю НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ. Знання про основні положення теми, викладені у лекції доцільно 

розширити шляхом самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окремо варто 

зауважити на ключових словах і поняттях та опрацюванні нормативних актів 

МВС до теми. 
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Севастополі, областях, м. Києві: Наказ МВС України від 22.01.2016 № 39 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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16. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів 

внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і 

держави від протиправних посягань: Наказ МВС України  28.04.2009  № 181  

 
МЕТА ЛЕКЦІЇ 

 

 сформувати знання у слухачів щодо змісту кадрової функції 

управління та її нормативної регламентації в Національній поліції;  

 сформувати знання про поняття і класифікацію кадрів в 

Національній поліції; 

 сформувати знання про вимоги, що пред'являються до кадрів в 

Національній поліції; 

 сформувати уявлення про організацію роботи з кадрами в 

Національній поліції. 

 

ВСТУП 

 

Одним із основних напрямів у розв'язанні проблем сучасності в самих 

різних сферах суспільного життя є подальше удосконалення системи 

управління, яке неможливе без удосконалення роботи кадрового забезпечення. 

Це повною мірою відноситься і до органів внутрішніх справ. Головне, за 

допомогою чого можна підняти рівень роботи поліції – це робота з кадрами, їх 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/t9
http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1483235
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1663-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1802-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16/paran7#n7
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виховання, поліпшення їх юридичної підготовки, підвищення рівня службової 

етики, професійної майстерності та культури. 

 

І. ЗМІСТ КАДРОВОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ 

НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 

Процес удосконалення управління будь-якою системою немислимий без 

поліпшення роботи з кадрами. Саме кадри, а не машини й механізми, не 

статути та інструкції – основа будь-якої організації. Більшість недоробок і 

прорахунків у діяльності органів внутрішніх справ є наслідком саме 

незадовільної роботи з кадрами. Не випадково значна кількість директивних 

документів МВС України останніх років спрямована на оптимізацію роботи з 

кадрами. 

Кадри є провідниками політики держави, носіями традицій і знань. 

Об'єктивну потребу в кадрах відчуває кожна організація, і тому робота з 

кадрами завжди виокремлюється в самостійний напрям, а кадрова функція 

намагається уособитись в організаційно-структурному відношенні. 

Кадрова функція –це функція соціальної системи, спрямована на 

забезпечення її нормальної діяльності за допомогою підбору, розстановки, 

навчання та виховання кадрів, які відповідають певним вимогам. 

Кадрова функція органів внутрішніх справ – це специфічно 

повторювана діяльність, здійснювана в процесі управління органами 

внутрішніх справ, змістом якої є: забезпечення органів і підрозділів 

необхідним, відповідаючим певним вимогам контингентом людей, а також 

інформацією про нього, впровадження науково обгрунтованих методів добору, 

розстановки, навчання, виховання, стимулювання кадрів, правового 

регулювання проходження служби та надання правового захисту рядовому і 

начальницькому складу. 

Органи держави, реалізують кадрову функцію у формі кадрової політики, 

яка закріплюється в законодавстві і здійснюється всіма підсистемами 

суспільства. 

Кадрова політика в органах внутрішніх справ визначає основні 

завдання, принципи, зміст, форми і методи реалізації кадрової функції. 

Засобом здійснення кадрової політики є робота з кадрами, яка визначає 

увесь комплекс заходів і процедур, пов'язаних з реалізацією кадрової функції і 

кадрової політики. Роботою з кадрами займаються всі особи, які в межах своєї 

компетенції відповідають за керівництво підлеглими. Поняття "робота з 

кадрами" подібно до поняття "кадрова робота", але є ширшим за нього. 

Роботою з кадрами займаються керівники органів внутрішніх справ, їх 

структурних підрозділів, підприємств, організацій, установ, а кадрова робота – 

це функція керівників і працівників кадрових апаратів. Кадрова робота, також 

як і робота з кадрами, є засобом реалізації кадрової функції і кадрової політики. 

Розрізнення між ними можна провести за трьома критеріями: за суб'єктами 

реалізації кадрової функції, за методами і засобами діяльності та за 

організаційно-правовими характеристиками. 
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Роботою з кадрами займається широке коло суб'єктів управління – керівні 

та відповідальні працівники органів влади і управління, в тому числі органів 

внутрішніх справ. Кадровою роботою займаються особи, для яких вона є 

основним фахом – працівники кадрових апаратів. 

Кадрова робота – це комплекс заходів і процедур щодо складання та 

обробки кадрової документації. В неї входять, наприклад, збирання та обробка 

інформації про конкретних кандидатів на службу в органи внутрішніх справ чи 

на посаду вже усередині системи МВС; складання кадрових документів або їх 

проектів (звітів, об'єктивок, особових справ, подань на присвоєння спеціальних 

звань, на службові переміщення, нагородних матеріалів, наказів з особового 

складу і т. іи.); оформлення різних відпусток, підтвердження стажу служби, 

складання розрахунку вислуги років і т.ін. На перший погляд може здатися, що 

це технічна робота, а співробітники кадрових апаратів – прості офор-млювачі 

паперів. Але це не так. Зокрема, оформлення тільки пенсійних матеріалів, 

встановлення стажу вислуги років, пошук в архівах потребують ретельної, 

вдумливої праці та професійної підготовки. Для кадрових апаратів теж 

необхідно систематично, планомірно готувати спеціалістів, як і для інших 

підрозділів органів внутрішніх справ. Працівники кадрових апаратів мають 

свою професійну етику, свої професійні таємниці. 

Робота з кадрами виявляється в живій організаторській діяльності, однак 

не так жорстко регламентованій, як кадрова робота. Кадрова робота тяжіє до 

більш суворого виконання нормативних процедур, вона трохи подібна до 

процесуальної діяльності, хоча і має ще багато правових прогалин та колізій. 

У тому, що певна частина працівників управління виробляє кадрову 

політику, реалізовує її в роботі з кадрами, а також здійснює кадрову роботу, 

мабуть, і полягає основна причина змішання даних понять. Розглянуті три 

поняття (кадрова політика, кадрова робота і робота з кадрами) означають три 

взаємозв'язаних аспекти кадрової функції. Із них частіш за все вживається 

поняття "робота з кадрами". 

Робота з кадрами являє собою частину, функцію державного управління, 

внаслідок чого загальні принципи державного управління повністю 

поширюються на усі його частини, в тому числі й на роботу з кадрами. У той 

же час кадрова функція, як і будь-яка інша функція управління, заснована на 

ряді специфічної, тільки їй притаманних принципів. 

Фахівці з кадрової проблематики виділяють від 5 до 25 таких принципів. 

На думку автора, нема потреби дуже збільшували перелік цих принципів. 

Цілком достатньо існуючих принципів соціального управління, таких як 

науковість, законність, гласність, гуманізм, розподіл влади, системність, 

плановість, конкретність'. Безумовно, використання цих принципів стосовно 

роботи з кадрами набуває нового забарвлення, однак не змінює їхньої суті. 

Серед принципів роботи з кадрами важливе місце належить 

проголошеному новою Конституцією України принципу рівності перед 

Законом всіх громадян, незалежно від етнічного та соціального походження, 

майнового стану, ознак раси, статі, освіти, мови, роду й ^характеру занять, 
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місця проживання та інших обставин . У той же час цей принцип є не що інше, 

як виявлення закону щодо участі різних прошарків населення в управлінні. 

Як же реалізується цей принцип у роботі з кадрами органів внутрішніх 

справ? 

Не викликає сумніву, що соціальне походження людини не має значення 

при прийомі її в органи внутрішніх справ, а також при подальшому 

проходженні служби. 

Ще один аспект принципу рівності громадян – рівність прав чоловіків і 

жінок. Згідно з Конституцією України (ст. 24) рівність прав жінки і чоловіка 

забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті 

освіти і професійній підготовці; у праці, просуванні по роботі; в громадсько-

політичній і культурній діяльності. І хоча жінкам в органах внутрішніх справ 

служити важче, ніж в іншому державному органі, це не повинно бути 

причиною затримки їх в просуванні по службі або ігнорування жіночої праці.  

Історія органів внутрішніх справ нараховує чимало прикладів успішної 

роботи жінок на самих відповідальних ділянках боротьби зі злочинністю. 

Відомі (хоча і нечисленні) випадки, коли районні та міські органи внутрішніх 

справ очолювали жінки, частіше їх призначають керівниками жіночих установ 

виконання покарань, а найчастіше зустрічаються висококваліфіковані майстри 

оперативно-розшукової роботи, слідчі. 

Проте при доборі кадрів, їх розстановці можливості жінок 

використовуються ще недостатньо. Зрозуміло, що жіноче питання в органах 

внутрішніх прав не можна розв'язати вольовим порядком. Ця проблема 

потребує ретельного дослідження. Однак навіть поверхового погляду досить, 

щоб побачити широкі перспективи застосування жіночої праці в системі. 

Наприклад, робота в жіночих установах виконання покарань, здійснення 

ряду слідчих дій (оглядів та обшуків затриманих та підозрюваних жінок), 

боротьба з жіночою злочинністю, виконання різних аналітичних, облікових та 

реєстраційних фун-• кцій. Багато, видів управлінської діяльності і 

канцелярської роботи з успіхом виконують жінки. Вивільнення з таких посад 

чоловіків і направлення їх на ті ділянки поліцейської праці, де потрібні 

мужність, фізична сила та відвага, дало б змогу доцільніше розставляти кадри. 

Однак дотримання принципу рівності при прийомі зНаціональної 

поліціїім не означає, що кожний громадянин може служити в органах 

внутрішніх справ. Специфіка цієї служби пред'являє особливі вимоги, 

наприклад, до віку та здоров'я кандидата, його морального обличчя. Кандидат 

не повинен мати кримінального минулого. Робота на певних посадах 

передбачає наявність спеціальної освіти і т.ін. 

Принцип законності стосовно роботи з кадрами в органах внутрішніх 

справ має дві сторони: зовнішню та внутрішню. Зовнішня сторона цього 

принципу полягає в тому, що кожний працівник органів внутрішніх справ, 

виконуючи покладені на нього функціональні обов'язки, має суворо керуватися 

нормами права, завжди і в усьому враховувати інтереси громадянина, держави, 

суспільства. Адже для досягнення цілей та завдань, котрі стоять перед органами 

внутрішніх справ, придатні не всі засоби, а лише ті, котрі відповідають вимогам 
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закону і нашої моралі. Ця сторона досить докладно досліджена в науковій 

літературі. Набагато менше йдеться про внутрішню сторону принципу 

законності в роботі з кадрами – про забезпечення прав та законних інтересів 

самих працівників органів внутрішніх справ при проходженні ними служби. 

Дослідження свідчать, що багато працівників органів внутрішніх справ 

(як рядові виконавці, так і керівники) слабо знають правові норми, що 

регламентують порядок проходження служби в органах внутрішніх справ. Ї 

часто-густо питання роботи з кадрами розв'язуються в так званому вольовому 

порядку. Правова неграмотність призводить до низької правової культури, а це, 

як правило, породжує правовий нігілізм і суб'єктивізм у вирішенні кадрових 

питань. Відбуваються порушення принципу законності в роботі з кадрами. 

Для укріплення законності в роботі з кадрами необхідно: 

- систематично розвивати вміння працівників органів внутрішніх справ, 

працювати в сучасних умовах розширення демократії та гласності; 

- виховувати у працівників органів внутрішніх справ високу правову 

культуру, глибоку повагу до закону; 

- поширювати серед осіб рядового і начальницького складу правові знання, 

що стосуються питань проходження служби в органах внутрішніх справ 

(проводити лекції і бесіди, видавати популярні брошури, які коментують 

законодавство і т. ін.). 

Принцип плановості реалізується в плануванні, котре разом з 

прогнозуванням складає важливіші управлінські функції. 

Вся управлінська діяльність щодо підбору, розстановки, на-ччання, 

перепідготовки та виховання кадрів має бути пов'язана з планами економічного 

і соціального розвитку суспільства. Необхідність планування соціального 

розвитку колективів органів внутрішніх справ зумовлена рядом об'єктивних 

обставин. До них відносяться: зростання (у зв'язку з ускладненням управління 

соціальними процесами) значення колективної праці співробітників органів 

внутрішніх справ; вичерпання джерел екстенсивного розвитку цих органів 

(можливостей збільшення штатної чисельності, матеріальних витрат і т. ін.); 

підвищення вимог до рівня освіти, культури, професійної підготовки 

працівників органів внутрішніх справ та деякі інші. 

У теорії управління контроль визначається насамперед як одна із 

загальних функцій управління, він же іноді розглядається і як метод 

управління. Фахівці з кадрової проблематики досить часто використовують це 

поняття як принцип роботи з кадрами. Це, безумовно, не шкодить практичній 

роботі з кадрами, однак вносить плутанину в розуміння наукових понять. 

Використання поняття "контроль" як загальної функції управління і конкретних 

методів реалізації цієї функції (контролю) у сфері роботи з кадрами є цілком 

достатнім і ефективним, і до того ж цілком науковим. 

Такий принцип управління, як гласність в роботі з кадрами, означає 

широке інформування громадськості, колективів про призначення, просування 

по службі, різні перестановки, мотиви заохочень та стягнень. 

Мабуть найважливішим принципом роботи з кадрами є принцип добору, 

розстановки та просування кадрів за їх особистими, діловими і моральними 
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якостями. Цей принцип потребує, щоб такі обставини, як симпатії та 

антипатії, тиск зверху, кумівство, свояцтво, приятельські, кланові, земляцькі 

стосунки і т. ін. не покладалися в основу розв'язання кадрових питань. На жаль, 

цей принцип порушується найчастіше. 

У зміст такого важливого принципу роботи з кадрами, як наступність 

входять: оновлення та закріплення кадрів, стабільність та змінюваність кадрів, 

сполучення досвідчених працівників з новачками, з'єднання працівників різного 

віку в одному колективі і поєднання працівників із різних колективів. 

Практично важко вимагати певних кількісних пропорцій "молодих", 

"середнього віку" і "старих" кадрів. Мабуть, тут слід казати про загальні 

тенденції, котрими треба керуватися. Не завжди потрібно розуміти категорії 

"молодих" та "старих" кадрів тільки у віковому значенні: часто маються на 

увазі і життєвий досвід, і професійна майстерність та ініціатива, творчий підхід 

до справи. 

Взагалі треба сказати, що принципи роботи з кадрами будуть дієвими 

лише тоді, коли вони базуються на пізнаних та правильно використовуваних 

об'єктивних законах розвитку суспільства і управління, коли вони 

відображають кадрову політику держави. 

Суб'єктивістсько-волюнтаристське тлумачення принципів як лозунгів або 

тимчасових вимог призводить до зіткнення з вказаними об'єктивними 

законами, що породжує негативні наслідки. Так, зневажання принципів добору, 

розстановки та просування кадрів за їх особистими, діловими і моральними 

якостями обов'язково веде до пНаціональної поліціїюдного протекціонізму, 

догоджання, підлабузництва і т. ін. 

Міністерство внутрішніх справ України в 1990–1994рр. доклало значних 

зусиль щодо підготовки нормативної бази з питань роботи з кадрами. 

Основою цієї роботи став прийнятий 20 грудня 1990 року Верховною 

Радою України Закон "Про поліцію". 9 квітня 1992 року був прийнятий Закон 

України 'Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, 16 грудня 1993 

року – Закон України 'Про державну службу", 17 грудня 1993 року – Закон 

України "Про пожежну безпеку'. 

29 липня 1991 року Кабінет Міністрів України затвердив "Положення про 

проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх 

справ України". 

4 червня 1992 року міністром внутрішніх справ Україїі.і за тверджена 

"Інструкція про порядок відбору, вивчення та проведення спеціальної перевірки 

осіб, які приймаються на с.'п'жбу в органи внутрішніх справ України" (наказ 

МВС України від 4 червня 1992 р.), 16 березня 1992 року – "Настанова про 

організацію професійної підготовки рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ" (наказ МВС України від 16 березня 1992 р. № 147), 31 січня 

1996 року – "Інструкція про відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх 

справ" (наказ МВС України від 31 січня 1996 р. № 60). 21 лютого 1997 року 

наказом МВС України № 115 була затверджена "Інструкція з організації 
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організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ, навчальних 

закладах, науково-дослідних установах і внутрішніх військах МВС України". 

Значна увага приділяється також укріпленню законності, підвищенню 

рівня виховної роботи та культури в органах внутрішніх справ, б грудня 1991 

року МВС України видало наказ № 552 "Про заходи щодо укріплення 

законності в діяльності органів внутрішніх справ", 12 вересня 1992 року – наказ 

№ 538 "Про підвищення рівня загальної та професійної культури, службової 

етики працівників Національній поліції та ролі керівників в організації ви 

ховної роботи", 25 грудня 1992 року – наказ "Про додаткові заходи щодо 

укріплення безпеки та законності в діяльності органів внутрішніх справ 

України". 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Кадрова функція органів внутрішніх справ – це специфічно 

повторювана діяльність, здійснювана в процесі управління органами 

внутрішніх справ, змістом якої є: забезпечення органів і підрозділів 

необхідним, відповідаючим певним вимогам контингентом людей, а також 

інформацією про нього, впровадження науково обгрунтованих методів добору, 

розстановки, навчання, виховання, стимулювання кадрів, правового 

регулювання проходження служби та надання правового захисту рядовому і 

начальницькому складу. 

 

ІІ. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КАДРІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ПОЛІЦІЇ 

Перед тим, як дати визначення поняття кадрів органів внутрішніх справ, 

розглянемо основи класифікації цих кадрів. 

У науковій літературі зустрічаються різні основи класифікації кадрів, 

називають об'єктивну, посадову, професійну, юридичну, функціональну та інші 

види класифікації. Всі вони будуються щодо конкретних управлінських 

завдань. 

Об'єктивна класифікація ділить кадри за так званими об'єктивними 

ознаками:'віком, статтю, освітою, національністю, стажем роботи в системі, на 

посаді, професією, наявністю нагород, вченого ступеня та вченого звання і т. ін. 

Дана класифікація застосовується дуже широко. Практично вивчення кадрів 

починається з виявлення об'єктивних даних про особовий склад. У кадровій 

роботі існує спеціальний документ – довідка форми № 1, яку іноді називають 

"об'єктивкою". При знайомстві з новим співробітником в першу чергу вивчають 

ці об'єктивні дані про нього. Щорічні звіти про стан кадрів містять в собі 

відомості про об'єктивні дані працівників. 

Об'єктивна класифікація тісно зв'язана з посадовою, згідно з якою кадри 

діляться за обійманими посадами в системі. За цим критерієм усі працівники 

органів внутрішніх справ можуть бути класифіковані за групами, які 

відповідають посадам, що названі в штатних розкладах. 

Ця класифікація примикає до професійної, відповідно до якої всі особи, 

зайняті в системі, діляться за професіями, а в їх рамках – за спеціальностями. 
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Основою цієї класифікації є наявність спеціальної освіти. Посадова і 

професійна класифікація має значення при організації та проведенні 

профорієнтаційної роботи, а також при розробці питань професіографії. 

Згідно з адміністративно-правовим розподіленням державні службовці 

традиційно розглядаються з погляду юридичної класифікації, яка підрозділяє їх 

на представників влади, посадових осіб та допоміжно-технічний, або 

обслуговуючий, персонал. 

Для управлінських цілей частіш за псе використовується функціональна 

класифікація, згідно з якою прийнято виділяти три категорії працівників: 

керівників, спеціалістів та допоміжний персонал. Ця класифікація стала 

основою Єдиної номенклатури посад службовців (ЄНПС). До керівників 

відносять осіб, відповідальних за прийняття та організацію виконання 

управлінських рішень і маючих підлеглих. Інакше кажучи, вони володіють 

правами внутрішнього та внутріорганізаційного керівництва. У системі МВС 

України до цієї категорії насамперед відносяться керівники всіх органів 

внутрішніх справ (МВС України, ГУМВС, УМВС в областях, УМВСТ, 

міськрайлінорганів), установ виконання покарань, пожежних частин, 

навчальних закладів, командири військових частин, керівники структурних 

підрозділів Національній поліції, їх заступники і т. ін. Узагальнюючи цю 

категорію, можна сказати, що мова йде про посадових осіб, які мають 

підлеглих. 

Спеціалісти – найбільш численна і структурно складна категорія. Базовим 

критерієм віднесення працівників органів внутрішніх справ до спеціалістів є 

використання ними професійних знань, вмінь і навичок, набутих у результаті 

спеціалізованого навчання і тренувань. Додатковим критерієм є відсутність у 

них осіб, які підлеглі їм за посадою, і відповідно права розпоряджатися у сфері 

внутріорганізаційної діяльності. Серед спеціалістів органів внутрішніх справ, 

на нашу думку, можна виділити три групи працівників. 

Перша група – особи, які приймають і виконують управлінські рішення в 

рамках функціональних обов'язків у сфері зовнішнього управління. Вони, хоч і 

не мають підлеглих за посадою, але компетентні справляти управляючий вплив, 

безпосередньо реалі-зуючи основні функції тієї підсистеми, елементами якої 

вони є. Це – слідчі, співробітники карного розшуку, підрозділів по боротьбі з 

організованою злочинністю, Державної служби по боротьбі з економічними 

злочинами та інших галузевих служб, дільничні інспектори поліції, начальники 

загонів та вихователі УВП. 

Друга група – особи, зайняті переважно або виключно оперуванням 

інформацією, підготовкою управлінських рішень і, можливо, перевіркою їх 

виконання. Це інспекторський склад апаратів управління. Найбільш типовими 

представниками цієї групи є інспекторський склад штабних підрозділів, які 

виконують функції міжгалузевого управління. 

Третя група – спеціалісти у вузькому розумінні цього слова, наприклад, особи, 

які виконують машинну обробку інформації, експерти-криміналісти і т. п. 



 59 

Керівникам та спеціалістам системи МВС України, як правило, присвоюються 

спеціальні звання, або, як заведено говорити, вони є атестованими 

співробітниками органів внутрішніх справ. 

Технічні виконавці – це особи, які в основному зайняті виконанням 

технологічних операцій по збиранню, фіксації, обробці, оформленню, 

зберіганню, пошуку, розмноженню та контролю за проходженням інформації та 

н носіїв. Це працівники діловодних підрозділів та машинописних бюро, 

технічні секретарі, а також інший обслуговуючий та допоміжний персонал, 

котрий, як правило, не атестований. 

У цілому ж проблема класифікації кадрів в органах внутрішніх справ 

розв'язана лише щодо критерію наявності (відсутності) у працівників 

спеціальних звань, встановлених у системі МВС України. Це цілком 

природно, оскільки органи внутрішніх справ відносяться до систем військового 

типу, в котрих діє дисципліна, що подібна до військової. 

За названим критерієм усі кадри органів внутрішніх справ 

підрозділяються на дві великі категорії: а) особи, які мають спеціальні звання і 

б) особи, які не мають спеціальних звань і працюють в органах внутрішніх 

справ за трудовою угодою (в пНаціональної поліціїякденній практиці їх 

прийнято називати вільнонайманими працівниками). На працівників цієї 

категорії повністю поширюється трудове законодавство. Особи, які мають 

спеціальні звання, підрозділяються на начальницький (вищий, старший, 

середній та молодший) і рядовий склад. 

Безсумнівною перевагою цієї класифікації є її обширність, оскільки вона 

охоплює всіх без винятку осіб, які реалізують будь-які трудові функції в 

системі МВС України. Вона знаходить обгрунтування в підході до класифікації 

кадрів органів внутрішніх справ, який склався історично. Велика та розвинута 

система правових норм, що регулюють широкий комплекс питань проходження 

служби, також виходить саме із цієї традиційної класифікації кадрів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Пошуки найефективнішого розв'язання проблеми класифікації кадрів 

привели останнім часом до так званої класності. Підбиваючи підсумок 

вищенаведеному, можна дати наступне визначення: кадри органів внутрішніх 

справ – це сукупність осіб, котрі виконують як основну професію або фах 

нормативно-службові обов'язки в межах штатної чисельності органу чи 

підрозділу внутрішніх справ і одержують за це винагороду у вигляді грошового 

утримання. 

 

ІІІ. ВИМОГИ, ЩО ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО КАДРІВ В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 

Співробітникам органів внутрішніх справ доводиться постійно долати 

різні форми протидії з боку правопорушників та інших осіб, органів і установ. 

Для цього потрібно володіти розвинутою здатністю діяти в складних умовах, 

вмінням протистояти негативним впливам, впевненістю в соціальній 

значущості своєї службової діяльності.  
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Специфіка служби потребує від співробітників органів внутрішніх справ 

почуття високого службового обов'язку, дисциплінованості, працьовитості, 

працездатності, ініціативи, здорового самолюбства, витримки, тактовності. 

Високі вимоги пред'являються до культури праці співробітника 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, від них вимагається бездоганна поведінка па роботі 

і поза службою. Особливо важливе значення в діяльності співробітників 

Національній поліції має суворе дотримання ними законності. Завжди треба 

пам'ятати, що діяльність співробітників Національній поліції пов'язана з долями 

інших людей, а до людей не можна ставитись байдуже. Саме через це така 

діяльність потребує не тільки володіння всією палітрою правових знань, але й 

високою культурою взагалі, і, що особливо важливо, – почуттям високого 

гуманізму, людинолюбства і відповідальності перед Батьківщиною і людьми. 

Не таємниця, що важко зберегти протягом усього жиїтя і людяність, й 

оптимізм, й віру в людей, якщо багато років доводиться спілкуватись не з 

кращими представниками суспільства, не з самими світлими сторонами 

людського буття. Потрібно завжди пам'ятати, що ми боремося за те, щоб добро 

запанувало над злом, законність над беззаконністю. 

Названі раніше специфічні особливості діяльності співробітників 

Національній поліції визначають набір вимог до їх особистих, моральних, 

ділових та професійних якостей. 

Вміння твердо і неухильно проводити в життя політику держави, 

пропагувати та дотримувати моральні принципи державного законодавства 

України, правила демократичного співжиття, п службовій діяльності бути 

вільним від рішень політичних партій та громадських рухів – ось обов'язкові 

особисті та моральні якості для кожного співробітника НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ. Ці якості співробітників виявляються у вмінні правильно 

здійснювати виховання населення, відстоювати державні та народні інтереси. А 

для цього потрібні відданість Батьківщині, готовність захищати інтереси 

держави, соціальна зрілість погляді», переконань, широчінь кругозору, 

громадська активність, непідкупність, суворе дотримання вимог законності, 

впевненість, свідомість і принциповість. 

Не менш важливою вимогою до кадрів органів внутрішніх справ є вміння 

зберігати державну та службову таємницю, мати розвинуту самосвідомість, 

почуття справедливості та внутрішнє переконання в необхідності неухильного 

дотримання законності. 

Служба в органах внутрішніх справ передбачає високу вимогливість до 

себе, готовність поступитися особистим в інтересах служби, усвідомлене 

розуміння бездоганної служби в органах внутрішніх справ як справи великої 

державної важливості, вміння об'єктивно та критично оцінювати свою 

поведінку, результати своєї службової діяльності, чесне реагування на критику, 

прагнення до співробітництва заради досягнення спільної мети – зміцнення 

правопорядку та законності. 

Кожний співробітник НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ повинен вміти 

справляти позитивний вплив на людей, бути носієм загостреного почуття 

справедливості та морального імунітету до негативного впливу. 
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Разом з тим відомо, що одних вказаних якостей, як би високо вони не 

були розвинуті, ще недостатньо для успішного виконання службових 

обов'язків. Потрібен високий професіоналізм, ділові якості. Співробітники 

органів внутрішніх справ повинні високопрофесійно робити свою справу – 

надійно захищати суспільство, права і свободи кожного громадянина незалежно 

від його національності, релігійних переконань або належності до тих чи інших 

громадських рухів. Поняття "ділові якості" включає в себе різноманітні 

властивості людини, його здатність виконувати певний вид трудової діяльності. 

Ділові якості характеризуються насамперед обсягом загальних та спеціальних 

знань. Під знанням розуміється засвоєний співробітником комплекс відомостей, 

необхідний для забезпечення якісного виконання покладених на нього 

службових обов'язків. До ділових якостей відноситься уміння співробітника 

ефективно та якісно застосовувати теоретичні та професійні знання, набуті 

навички в процесі діяльності, вміння вирішувати оперативно-службові 

завдання, розбиратися в конкретних ситуаціях, ефективно застосовувати 

професійні прийоми й засоби, вміння використовувати науково-технічні засоби 

в боротьбі зі злочинністю та її попередженні, табельну зброю. 

Іншими словами, співробітник органів внутрішніх справ повинен 

володіти відмінною правовою та спеціальною підготовкою, а також ефективно 

застосовувати здобуті знання в своїй пНаціональної поліціїякденній роботі. 

Кожний співробітник НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ має також добре знати 

вимоги відомчих наказів, інструкцій, положень та інших нормативних актів, 

неухильно їх виконувати. 

У наші дні здійснюється настільки стрімкий розвиток в усіх сферах життя 

та економіки, що неможливо обійтись без постійного підвищення професійних 

знань. Життя поставило на порядок денний суспільства вимоги безперервного 

навчання. Тому важливим фактором в оцінці ділових якостей співробітника є 

його ставлення до підвищення своєї кваліфікації. Ділові якості співробітника 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ відіграють значну роль у наш час, оскільки в 

пошуках ефективної протидії зростаючій злочинності погляди усіх чесних 

громадян звертаються до поліції. 

Співробітникам органів внутрішніх справ доводиться діяти в різних 

умовах, зустрічатися з різними людьми: від робітника до міністра, від інженера 

до академіка, розв'язувати питання в різних установах і організаціях. Все це 

потребує від них високого рівня загального розвитку, широкого кругогляду, 

різнобічних знань, вміння ясно, чітко й доступно викладати свої думки усно та 

письмово. Ці якості у своїй сукупності визначають інтелектуальний розвиток 

людини. 

Особливе значення в діяльності співробітників Національній поліції 

належить емоційно-вольовій та фізичній підготовленості. Відомо, що 

співробітник НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ повинен володіти високою 

працездатністю, витривалістю, здатністю діяти чітко і. рішуче в екстремальних 

умовах, успішно долати труднощі, пов'язані зі службою, мати здатність 

переключатися з одного виду діяльності на інший, приймаючи будь-яке 

рішення, бути енергійним, ініціативним, самостійним та рішучим. Разом з тим, 
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за даними МВС України, стан фізичної підготовки співробітників серйозно 

непокоїть. Чимало співробітників не володіють прийомами самозахисту без 

зброї, а також не можуть виконати встановлені нормативи з бігу, низьке 

відвідування обов'язкових занять з фізичної підготовки. Спортивно-масові 

заходи в багатьох колективах проводяться з обмеженим охопленням особового 

складу. Все це призводить до того, що в умовах ускладнення оперативної 

обстановки в екстремальних ситуаціях співробітники органів внутрішніх справ 

нерідко виявляють розгубленість та безпорадність, поступаються перед 

правопорушниками в силі та спритності, не вміють застосовувати прийоми 

самозахисту, влучно стріляти із табельної зброї. Для вдосконалення фізичної 

підготовки особового складу органів внутрішніх справ розроблено цілий 

комплекс довгочасних заходів. Одночасно роботу з фізичної підготовки з 

рядовим і начальницьким складом НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ визнано вважати 

одним із найважливіших напрямів у виконанні завдань, що стоять перед 

органами внутрішніх справ на сучасному етапі. 

Співробітники органів внутрішніх справ повинні відзначатися моральною 

бездоганністю. Гм мають бути притаманні чесність, правдивість, простота, 

скромність, порядність, справедливість, людяність, організованість та 

самодисципліна. При атесту-ванні співробітників Національній поліції також 

враховуються стосунки у родині, виконання ними своїх батьківських обов'язків. 

Високі вимоги пред'являються до стилю роботи, культури службової діяльності 

співробітника органів внутрішніх справ. Культура співробітників Національній 

поліції виявляється у вмінні культурно боротися за законність. Чим вищі 

громадянська зрілість, професіоналізм, майстерність співробітника, тим 

ефективніші наслідки його праці, тим вищий його культурний рівень. 

З іншого боку, культура виявляється у ввічливості, уважності, 

коректному ставленні співробітників до громадян, правопорушників, навіть 

якщо останні не відповідають тим же. Уважне ставлення до громадян, до їх 

честі та гідності, доброго ім'я мають бути нормою поведінки кожного 

співробітника органів внутрішніх справ. 

Погіршення оперативної обстановки в країні, в першу чергу, за рахунок 

зростання організованої та професійної злочинності, ставлять перед органами 

внутрішніх справ важкі та складні завдання по стабілізації, а потім і 

поступовому зниженню напруженості оперативної обстановки в країні. 

Реалізація цих завдань немислима без керівників-професіоналів, діючих у 

співдружності з належним чином підготовленими для роботи в нових умовах 

спеціалістами. 

З цього ясно проступає дійсно невичерпне джерело резервів та головна 

запорука підвищення віддачі поліції у боротьбі зі злочинністю та н 

попередження. Іншими словами, на чолі органів внутрішніх справ, їх 

структурних підрозділів повинні стояти спеціалісти високого класу, знавці 

своєї справи, більш того, люди найвищої компетентності. Безспірно, у нас були 

і тепер є керівники завжди націлені на виконання великих та самостійних 

справ. Це не просто виконавці, а творчо мислячі люди. Разом з тим ще існує 

практика, коли апарат, котрий тримає в руках кермо кадрової політики, віддає 
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перевагу висуванню на керівні посади своїх функціонерів. Така практика 

культивувалася роками. Тому й склався, природно, стереотип "гідного" 

керівника: дисциплінований і ретельний, вперед не висувається і свято шанує 

приписи керівництва, а тому е надійним. Парадоксально, але факт, що 

критерієм надійності стала не стільки здатність мати свою думку і чинити опір 

нерозумним рішенням, прихильність до самостійних дій, скільки, безперечна 

готовність втілити в життя вказівки, незважаючи на те, що вони можуть 

суперечити здоровому глузду та громадським інтересам. При цьому такий 

керівник не тільки не відчуває ніякої незручності від власної безпорадності і 

незручної ролі простого виконавця, але й виправдовує свою поведінку високим 

почуттям відповідальності. 

Важко не погодитись з О.М. Омаровим, який стверджує, що "не можна 

далі допускати, щоб менш обдарований керував більш обдарованим, коли 

дилетант вказує професіоналам, а виго-дуваний амбіціями і не терплячий 

заперечень командує людьми заповзятливими, постійно занепокоєними 

пошуком нестандартних високорезультативних рішень" 

У наш час керівник повинен постійно підтверджувати свою відповідність 

обійманій посаді, постійно тримати екзамен перед своїми підлеглими, 

колегами, вищестоящим керівництвом. Керівник, який не усвідомив цього, 

приречений осягати мистецтво управління, як то кажуть, методом спроб і 

помилок. 

Для того щоб перейти до висвітлення вимог, які пред'являються до 

керівників органів внутрішніх справ, треба визначитись, саме кого називають 

керівником взагалі? 

Той же О.М. Омаров вважає, що "особистість керівника – це не та 

особистість, що повна нарочитої суворості та показової солідності, це не та 

людина, котра вміє красиво говорити з трибуни, а та, котра володіє 

організаторським талантом і щедро наділена суто людськими душевними 

якостями. Такий керівник здатний виявляти себе самим добродійним чином на 

всіх стадіях процесу управління, в усій управлінській діяльності" . 

Визначальна роль керівника органу внутрішніх справ полягає в тому, що 

це – особа, яка наділена повноваженнями по прийому рішень. Володіючи 

реальною владою, керівник істотним чином впливає на своїх підлеглих, а в 

цілому – на характер та результати функціонування системи. Особливо 

важливо зазначити, що керівник НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ відтворює кадри 

системи за своєю подобою. 

Авторитетний керівник оточує себе кваліфікованими, знаючими свою 

справу колегами, а слабкий – ще більш слабкими підлеглими. І, як наслідок, 

перший керівник скеровує роботу своїх підлеглих до успіху, до істотних 

зрушень у справі боротьби зі злочинністю, слабкий же керівник зі своїми 

кадрами, як правило, завалює роботу. Вмілий керівник органу чітко формулює 

завдання колективу співробітників, ясно розуміє свою роль у процесі їхнього 

виконання, він здатний вишукати, виявити і задіяти внутрішні стимули своїх 

підлеглих і спрямувати їх до самостійних дій, він спроможний передбачити 
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можливі труднощі, запобігти невдачам та знайти найкращі шляхи їхнього 

подолання в кожній конкретній ситуації. 

Керівнику органу внутрішніх справ доводиться виконувати різноманітні, 

але взаємодоповнюючі функції. Він у одній особі виконує функції 

адміністратора, організатора, спеціаліста, громадського діяча і вихователя. У 

діяльності керівника НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ці функції реалізуються в 

настільки тісному взаємозв'язку, що далеко не завжди можна розрізнити, як 

одна функція переходить в іншу, а проте вони відносно самостійні. 

У літературі визначаються різні підходи до набору якостей, якими 

повинен володіти хороший керівник, різні набори вимог, яким він має 

відповідати. 

На наш погляд, найбільш придатним слід визнати комплексний підхід до 

визначення складу і змісту вимог, що в сукупності здатні забезпечити якісне 

виконання керівником НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ своїх функціональних 

обов'язків. Тут доречна аналогія з оцінкою стану здоров'я людини, котра 

дається за результатами діагностики не якогось одного, а ряду органів. 

З урахуванням наведеного вище, різноманітні вимоги до керівника органу 

внутрішніх справ можуть бути об'єднані в три групи – особові, ділові та 

моральні, конкретний зміст яких може бути розкритий через такі якості: 

- компетентність, наявність достатнього та визнаного корисним 

професійного досвіду роботи в боротьбі зі злочинністю на конкретній ділянці; 

- здатність виявляти, а в чомусь навіть угадувати, тенденції розвитку 

системи органів внутрішніх справ, мобілізувати творчість й ініціативу 

співробітників, об'єктивно оцінювати кадри, особистий внесок кожного 

співробітника в загальні результати службової діяльності органу; 

- вміння правильно розподіляти обов'язки між співробітниками, планувати 

спільну роботу, організовувати взаємодію між органами і підрозділами 

внутрішніх справ, планувати зв'язки з громадськими організаціями і 

формуваннями самоуправління народу при організації охорони громадського 

порядку і боротьби з правопорушеннями; 

- моральні достоїнства – чесність, правдивість, скромність та простота, 

висока вимогливість до себе і до інших, розвинуте почуття обов'язку та 

відповідальності, непримиренне ставлення до недоліків; 

- єдність слова і діла, оперативність і гнучкість, вміння самостійно та 

своєчасно приймати обгрунтовані рішення, ініціативно та настійливо 

добиватись їх виконання за допомогою відповідних впливів на підлеглих; 

- знання людської психології, способів спрацьованості з людьми, вміння 

згуртовувати колектив співробітників і створювати цілеспрямований колектив 

однодумців з високим творчим потенціалом, створювати сприятливий 

морально-психологічний клімат, попереджати та припиняти конфлікти, 

виробляти стиль роботи, застосовувати відповідні, методи керівництва залежно 

від ситуації та рівня розвитку колективу співробітників, враховувати 

громадську думку; 
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- вміння правильно організовувати роботу, розподіляти час на виканання 

поточних та перспективних завдань, створювати умови для спокійної, 

нормальної роботи колективу; 

- виявляти турботу про щоденні потреби колективу і окремих 

співробітників, всіляке підтримання їхнього здоров'я. 

Можлива розшифровка вимог до керівника органу внутрішніх справ 

також згідно з характером виконуваних ним основних функцій (мається на 

увазі їхній вияв у статусі адміністратора, організатора, спеціаліста, 

громадського діяча та вихователя). Отже, незалежно від критеріїв класифікації' 

цих вимог вміння виконувати функції керівника на основі раніш набутих знань 

та навичок можна розділити на три групи: 

а) організаторські вміння, необхідні для реалізації управлінських функцій 

керівника; 

б) командні вміння, необхідні для ефективного керівництва особовим 

складом при виконанні функцій охорони громадського порядку і боротьби зі 

злочинністю; 

в) педагогічні вміння, необхідні для реалізації виховних функцій. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Співробітникам органів внутрішніх справ доводиться постійно долати 

різні форми протидії з боку правопорушників та інших осіб, органів і установ. 

Для цього потрібно володіти розвинутою здатністю діяти в складних умовах, 

вмінням протистояти негативним впливам, впевненістю в соціальній 

значущості своєї службової діяльності. Специфіка служби потребує від 

співробітників органів внутрішніх справ почуття високого службового 

обов'язку, дисциплінованості, працьовитості, працездатності, ініціативи, 

здорового самолюбства, витримки, тактовності. Високі вимоги пред'являються 

до культури праці співробітника НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, від них 

вимагається бездоганна поведінка па роботі і поза службою. Особливо важливе 

значення в діяльності співробітників Національній поліції має суворе 

дотримання ними законності. Завжди треба пам'ятати, що діяльність 

співробітників Національній поліції пов'язана з долями інших людей, а до 

людей не можна ставитись байдуже.  

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРАМИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ПОЛІЦІЇ 

Реалізація кадрової політики в органах держави забезпечується шляхом 

видання та застосування вищими органами державної влади та управління, 

міністерствами та відомствами конкретних правових актів, котрі визначають 

правове становище державних службовців та регулює роботу з ними, тобто 

роботу з кадрами. 

Як ми вже згадували на початку, поняття "робота з кадрами" означає 

комплекс робіт (дій, процедур, операцій), пов'язаних з реалізацією кадрової 

функції органу управління. До цих робіт, як правило, відносять добір, 

розстановку, навчання та виховання кадрів. Як ведеться, у сфері цих робіт 
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держава дає свої загальні принципові установки, що випливають із змісту її 

кадрової політики. Однак в сучасних умовах, коли важливим елементом 

адміністративно-правової реформи є докорінна перебудова діяльності 

правоохоронних органів, коли одним із головних напрямів у підвищенні рівня 

їхньої роботи, особливо поліції, обгрунтовано вважається робота з кадрами, 

остання потребує чіткої організації та ефективного правового забезпечення. 

Мається на думці, що рекомендації по організації та правовому забезпеченню 

роботи з кадрами^ в органах внутрішніх справ можуть бути дані тільки на 

основі  глибокого та всебічного аналізу. 

Основні елементи роботи з кадрами в органах внутрішніх справ: 

- організаційно-штатна робота; 

- добір кадрів; 

- розстановка кадрів; 

- підготовка кадрів; 

- присвоєння спеціальних звань; 

- оцінка кадрів; 

- забезпечення службового просування кадрів; 

- виховання кадрів; 

- соціальне забезпечення кадрів; 

- стимулювання службової активності кадрів;, 

- укріплення законності і службової дисципліни в діяльності кадрів; 

- звільнення кадрів; 

- робота з ветеранами. 

Організаційно-штатна робота – це визначення загального чисельного, 

професійного та додаткового складу працівників органів внутрішніх справ. 

Вона фактично е вихідним елементом роботи з кадрами. При цьому 

встановлюється, хто потрібний системі органів внутрішніх справ для успішної 

реалізації її основних 

функцій і в якості кого. 

На жаль, в процесі реалізації організаційно-штатної роботи не 

приділяється належної уваги виявленню тих вимог, котрим повинні відповідати 

окремі категорії працівників, інакше кажучи, що мають знати, вміти робити і 

якими рисами характеру володіти працівники, які обіймають певні посади в 

органі внутрішніх справ. Іншими словами, необхідна розробка професіограм, 

кваліфікаційних вимог і на їх підставі положень про підрозділи, складання 

типових посадових інструкцій . 

У сучасних умовах ефективність добору кадрів на службу в органи 

внутрішніх справ багато в чому залежить від правильно організованої та 

здійснюваної професійної орієнтації. Якщо добір кадрів на службу в органи 

внутрішніх справ в організаційно-правовому плані відрегульований, то добір 

кадрів на різні посади із числа осіб, вже працюючих в органах внутрішніх 

справ, потребує чіткої правової регламентації і методичних рекомендацій. 

Подовженням роботи по підбору є розстановка кадрів. Можна сказати, 

що розстановкою кадрів реалізується в юридичній формі робота по їх добору. 

Звичайно, і в процесі добору здійснюються різні юридичне значущі дії, але 
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вони служать одній меті – встановленню придатності (непридатності) 

конкретної особи до роботи на певній посаді. Виникаючі при цьому відносини, 

як правило, носять тимчасовий характер: як тільки кандидат підібраний, вони 

припиняються. Істотною ознакою, яка відрізняє розстановку кадрів від їх 

добору, є юридичний акт (наказ) про призначення на посаду або звільнення з 

посади, притаманний розстановці кадрів. 

У результаті розстановки кадрів особи, які заступили посади рядового чи 

начальницького складу, набувають відповідних владно-розпорядчих 

повноважень, на них покладаються певні обов'язки та відповідальність. У 

колективі, як правило, відбуваються зміни в службових відносинах. 

Підготовка кадрів органів внутрішніх справ є одним із найважливіших 

питань реформування діяльності системи МВС України. Від ступеня їх 

професійних знань, вміння застосовувати ці знання в різноманітних і 

швидкозмінюваних умовах залежить певною мірою стан правопорядку та 

законності в країні. 

Сучасні умови потребують постійної уваги до поліпшення роботи поліції, 

підвищення культури і професійної грамотності співробітників органів 

внутрішніх справ. Невідкладною справою є кадрове забезпечення правової 

реформи, яке передбачає створення гармонійної системи добору, виховання, 

підготовки і перепідготовки юристів, які направляються на роботу в поліцію і в 

цілому в органи внутрішніх справ. 

Для забезпечення підвищення професійно-освітнього рівня працівників 

органів внутрішніх справ розробляються перспективні напрями розвитку 

навчальних закладів, наукових установ системи МВС, підготовки спеціалістів 

необхідного профілю
6
. 

Таким чином, перед системою МВС України сьогодні постало глобальне 

завдання реформування підготовки кадрів, формування системи безперервного 

навчання кадрів протягом всього періоду служби. 

Присвоєння спеціальних звань характерно не тільки для органів 

внутрішніх справ. Подібні процедури мають місце в роботі з кадрами в 

Збройних силах, Прикордонних військах, СБУ, Національній-гвардії, 

внутрішніх військах МВС України. 

Присвоєння спеціальних звань є найважливішою умовою правильної 

організації проходження служби в органах внутрішніх справ, розстановки 

кадрів, їх сталого службово-правового положення. Спеціальні звання 

визначають старшинство у взаємовідносинах між працівниками, строки служби 

в органах внутрішніх справ. Вони мають істотне значення у визначенні прав на 

матеріальне та грошове забезпечення, державне забезпечення і пільги 

працівникам органів внутрішніх справ та членам їхніх родин. Практика 

доводить, що працівники органів внутрішніх справ надають спеціальним 

званням особливого значення: чекають їх присвоєння, намагаються перейти в 

інші служби на посади з більш високими граничними званнями, болюче 

переживають, коли трапляються затримки з присвоєнням чергового звання. 

Відповідно деякі керівники зловживають своїм правом присвоєння спеціальних 
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звань, затримуючи, наприклад, строк підготовки відповідного подання. На 

цьому грунті в колективах виникають напруження та конфлікти. 

Все це свідчить про те, що присвоєння спеціальних звань є важливим, 

самостійним елементом роботи з кадрами і має бути предметом постійного 

контролю з боку вищестоящих органів внутрішніх справ. 

Оцінці кадрів керівництво органів і підрозділів внутрішніх справ повинно 

приділяти постійну увагу. Цей елемент роботи з кадрами дає можливість 

керівництву скласти загальне системне уявлення про наявний кадровий склад 

системи, стан роботи з кадрами, виявити проблеми в цій роботі з тим, щоб 

намітити реальні шляхи їхнього розв'язання. В основному оцінка кадрів 

здійснюється шляхом їх атестування. 

Атестування особового складу органів внутрішніх справ проводиться 

відповідно до наказу МВС України від 25 лютого 1993 р. № 92 "Про створення 

атестаційних комісій та проведення атестування працівників органів 

внутрішніх справ України". 

Атестація осіб рядового і начальницького складу проводиться з метою 

вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, підвищення ефективності 

їх роботи, поліпшення добору, розстановки і виховання кадрів, стимулювання, 

підвищення кваліфікації, ініціативності, творчої активності та відповідальності 

працівників за доручену справу. При цьому всебічно оцінюються їх ділові, 

професійні, моральні та особисті якості, рівень культури і здатність працювати 

з людьми, робляться висновки про відповідність обійманій посаді і даються 

рекомендації щодо подальшої служби. 

Атестації осіб рядового і начальницького складу має передувати 

підготовча робота (організаційні та виховні заходи, індивідуальні бесіди з тими, 

хто підлягає атестації). 

Атестація осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу 

проводиться на кожній із обійманих посад через чотири роки, а також при 

призначенні на вищу посаду, переміщенні на нижчу і звільненні з органів 

внутрішніх справ, якщо переміщення по службі або звільнення провадиться по 

закінченні року з дня атестації, а у виняткових випадках незалежно від цього 

строку. 

Строки атестації рядового і начальницького складу визначаються 

міністром внутрішніх справ України. 

Забезпечення службового просування кадрів є важливим фактором 

стабільності кадрового складу органів внутрішніх справ і, відповідно, 

підвищення результативності їх діяльності. Цей елемент роботи безпосередньо 

пов'язаний з розстановкою кадрів. Зрозуміло бажання кожного працівника, 

особливо того, який нещодавно прийшов на службу, знати з достатньою 

визначеністю перспективи службового просування. 

Тому в роботі з кадрами виникає необхідність моделювання процесу 

підготовки і просування кадрів за їх здібностями та результатами діяльності, з 

урахуванням перспектив вивільнення посад внаслідок виходу на пенсію, 

переходу на інші ділянки роботи, звільнення та інших причин. 
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Виховання кадрів – це важливий елемент роботи з кадрами і складова 

частина кадрової функції. Наш час потребує особливої уваги до неї. У зв'язку з 

ліквідацією підрозділів політико-виховної роботи створився певний вакуум у 

здійсненні такої складової частини кадрової функції, як виховання. Згідно з 

наказом МВС України від 12 вересня 1992 р. № 538 "Про підвищення рівня 

загальної і професійної культури, службової етики працівників органів 

внутрішніх справ та роль керівників в організації виховної роботи" в органах 

внутрішніх справ мають розроблятися комплексні програми, спрямовані на 

підвищення загальної і професійної культури особового складу. 

Відповідальність за стан виховної роботи з особовим складом покладена 

на керівників органів внутрішніх справ, їх заступників, начальників 

структурних підрозділів і служб. Зазначено також, що особиста участь 

керівників у вихованні підлеглих є невід'ємною частиною їх службової 

діяльності. 

Методичне забезпечення цієї діяльності покладено на апарати по роботі з 

особовим складом. У Концепції розвитку системи Міністерства внутрішніх 

справ, на жаль, проблемам виховання не приділено належної уваги, в Концепції 

навіть відсутній сам термін виховання". Без розв'язання цієї проблеми 

сподіватися на значне поліпшення роботи органів внутрішніх справ важко. 

Соціальне забезпечення особового складу стало одним із напрямів роботи 

кадрових апаратів. Цей напрям дістав певну нормативну регламентацію 

починаючи із Закону України "Про поліцію" та Положення про проходження 

служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, а також у 

відомчих нормативних актах. 

Соціальне забезпечення – це передбачена законодавством система 

матеріального забезпечення та обслуговування громадян у старості, на випадок 

хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, а 

також забезпечення сімей, в яких є малолітні й неповнолітні діти. 

Основними видами соціального забезпечення в органах внутрішніх справ 

є: державне обов'язкове соціальне страхування, медичне обслуговування, 

пенсійне забезпечення, державна фінансова й матеріальна допомога. 

Державне обов'язкове особисте страхування працівників органів 

внутрішніх справ з метою посилення їх соціального захисту запроваджене 

відповідною Постановою Кабінету Міністрів України з 1 січня 1991 року. Цією 

ж постановою затверджене Положення про порядок і умови державного 

обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та 

вільнонайманого складу органів внутрішніх справ, викладене пізніше в редакції 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1992 р. під іншою 

назвою (Положення про порядок і умови державного особистого обов'язкового 

страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і 

підрозділів внутрішніх справ України). 

Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ має певні особливості і тому регулюється спеціальним 

законодавством, до якого відноситься, зокрема, Закон України "Про пенсійне 

забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу 
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органів внутрішніх справ", прийнятий 9 квітня 1992р. Цей закон визначає 

умови, норми і порядок пенсійного забезпечення та встановлює їх види: 

довічну пенсію за вислугу років, пенсію по інвалідності, пенсію в разі втрати 

годувальника. 

Питання медичного обслуговування, надання державної фінансової та 

матеріальної допомоги регулюються відповідними нормативними актами. 

Стимулювання службової активності кадрів передбачає широке 

застосування моральних і матеріальних засобів впливу на працівників, 

спонукаючих їх до інтенсифікації своєї службової діяльності, підвищення її 

ефективності. Основні позитивні та негативні стимули службової активності 

кадрів визначені Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ. 

Важливим елементом стимулювання службової активності працівника є, 

на наш погляд, також його об'єктивне зарахування в резерв висування на вищу 

посаду (наприклад, за висновками атестування). Кожен працівник має бачити 

перспективу свого службового росту, розуміти залежність свого просування по 

службі від якості роботи, старанності й дисциплінованості. 

У великій роботі, яка проводиться тепер по укріггленню законності і 

дисципліни в діяльності кадрів органів внутрішніх справ, залишаються 

осторонь проблеми дотримання законності в роботі з кадрами. Адже поліціонер 

теж потребує захисту, однак чіткої правової відповіді на це запитання ми ще не 

маємо. 

Аналіз відомчої літератури свідчить про те, що фахівці, які вивчають 

кадрові питання, не приділяють належної уваги проблемі звільнення кадрів. 

Важко пояснити чим цс викликано. Можливо тим, що в прийнятому короткому 

тлумаченні змісту кадрової функції (добір, розстановка, навчання та виховання) 

відсутнє звільнення. Іноді, правда, звільнення вважають частковим випадком 

розстановки кадрів. З цим важко погодитись. Як уже йшлося, до розстановки 

кадрів відносяться дії по призначенню на посаду та звільненню від обійманої 

посади з різних причин, у тому числі в зв'язку зі звільненням із органів 

внутрішніх справ. Часто працівник звільнений від обійманої посади через 

звільнення із органів внутрішніх справ ще якийсь час перебуває в кадрах МВС 

України. 

Дану обставину можна пояснити тим, що звільнення сприймається як 

неминуче явище, а головне – дати рекомендації, якнайшвидше підібрати і 

призначити нового працівника, а потім терміново розпочати його професійну 

підготовку та виховання. Досить значна частина скарг, які надходять у 

вищестоящі органи внутрішніх справ, пов'язана з питаннями звільнення. І це 

зрозуміло. Адже звільнення – це тяжке і болюче питання, яке стосується долі 

співробітника органу внутрішніх справ, його родини. Тому питання звільнення 

має розв'язуватись як найоб'єктивніше, з дотриманням усіх правових норм. 

Ще один елемент роботи з кадрами – робота з ветеранами органів 

внутрішніх справ, котра часто випадає з поля зору керівників. Не досліджує цієї 

проблеми і наука. Мова повинна вестись не стільки про пільги для ветеранів, 

уважне ставлення до їхніх прохань, скільки про широке застосування їх 

багатющого досвіду, знань про діяльність органів внутрішніх справ. Майже 
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кожний пенсіонер органів внутрішніх справ продовжує працюка-ти в інших 

системах. Тому доцільно створити певний правовий механізм, який дозволив би 

використовувати труд ветеранів саме в діяльності органів внутрішніх справ. 

Наприклад, розширити інститут помічників-референтів керівників і переводити 

на ці посади, а також па викладацьку роботу в навчальні заклади МВС України 

працівників пенсійного та передпенсійного віку, підіж-іциніпи їм граничний вік 

перебування на службі в органах внутрішніх справ. 

Елементи роботи з кадрами сукупно створюють систему, котру 

спеціалісти називають "системою роботи з кадрами". Слід визнати, що такий 

підхід не є даниною моді, це – об єктивна реальність, оскільки псі елементи 

роботи з кадрами взаємозв'язані і іізаємообумовлсні. Помилки та упущення в 

процесі реалізації одного елемента роботи з кадрами обов'язково викличуть 

труднощі та додаткові витрати сил, засобів та часу при виконанні інших її 

елементів. 

Наприклад, послаблення роботи по добору кадрів, поверхове вивчення 

кандидатів дає можливість проникати в органи внутрішніх справ особам, які не 

мають розвинутої правосвідомості та внутрішньої впевненості в неухильному 

дотриманні закону. Через деякий час такі особи, як правило, порушують 

службову дисципліну або законність. Тоді доводиться організовувати та 

проводити службові перевірки, вживати додаткових заходів виховного 

характеру, понижувати винних у посаді, званні або звільняти їх з органів 

пнугрішніх справ, позбавляти спеціальних звань. 

Історія органів внутрішніх справ України (в основному радянського 

періоду) знає достатню кількість кампаній по масовому "очищенню" рядів 

органів внутрішніх справ. У число звільнених за ці періоди потрапляли не 

тільки злісні порушники закону, але й порушники службової дисципліни (часто 

випадкові), щодо яких достатньо було б застосувати заходи дисциплінарного та 

виховного впливу. В результаті оголювалися найважливіші ділянки роботи в 

системі органів внутрішніх справ і доводилося вживати термінових заходів по 

добору кандидатів для служби в органах внутрішніх справ. Прийняті кадри не 

мали спеціальної підготовки для служби. Терміново створювалися курси для їх 

підготовки. Така поспішність призводила до нових помилок у роботі по добору 

кадрів, якість їх підготовки, як правило, була на низькому рівні. Частішали 

факти порушень законності, різко знижувались показники роботи органів 

внутрішніх справ. 

Нині органи внутрішніх справ переживають дуже складний період, їхні 

завдання постійно ускладнюються. Виконувати ці завдання доводиться за 

допомогою нових, здебільшого недостатньо освідчених працівників. 

Керівництво країни і МВС роблять все можливе, щоб утримати систему органів 

внутрішніх справ на рівні вимог часу, але основною перешкодою на цьому 

шляху зостається нестача коштів. 

У числі напрямів прикладання зусиль є й вдосконалення роботи з 

кадрами. 
Концепцією розвитку системи Міністерства внутрішніх справ, зокрема, 

передбачено, що "пріоритетними напрямами кадрової роботи мають стати: 
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поступове доведення штатної чисельності органів внутрішніх справ до рівня 

науково обгрунтованих нормативів, якісне поліпшення системи добору і 

підготовки кадрів, удосконалення нормативно-правової бази кадрової роботи, 

створення оптимальної системи науково-методичного та інформаційного 

забезпечення роботи з кадрами". 

Передбачається впровадити систему контрактного і конкурсного добору 

кадрів на службу в органи внутрішніх справ, новий порядок і умови її 

проходження, вдосконалити кваліфікаційні вимоги до кандидатів і працівників, 

підвищити ефективність системи службової, бойової, фізичної та морально-

психологічної підготовки особового складу. 

З урахуванням цих завдань реформуватимуться кадрові апарати. 

Переглядатиметься та скорочуватиметься номенклатура МВС, 

розширюватимуться права начальників ГУМВС–УМВС. За МВС залишиться 

право призначення на посади та звільнення з посад начальників ГУМВС–

УМВС, їх заступників, начальників міськрайлінорганів та провідних служб, 

керівників навчальних закладів. 

Інспекції з особового складу ввійдуть до складу підрозділів внутрішньої 

безпеки. 

На кадрові апарати покладатимуться функції соціального захисту 

працівників, психологічного забезпечення службової діяльності та здійснення 

культурно-масової роботи. Відповідні підрозділи створюються в МВС, 

ТУМВС–УМВС. 

Посади заступників начальників міськрайлінорганів, підрозділів та 

установ по кадрах перетворюються в посади заступників начальників цих 

підрозділів по роботі з особовим складом. 

Розробляється новий перелік посад та відповідно граничні спеціальні 

звання начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. У 

підрозділах паспортної служби, фінансово-економічних, охорони здоров'я, 

зв'язку, військового, матеріально-технічного та господарського забезпечення, 

капітального будівництва, інформаційних бюро та інших служб забезпечення 

збільшиться кількість посад державних службовців. Атестовані працівники 

поступово будуть переводитися на ці посади та розатестовуватися. При цьому 

вживатимуться заходи щодо недопущення погіршення їх матеріального 

забезпечення, правового й соціального захисту. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

В сучасних умовах, коли важливим елементом адміністративно-правової 

реформи є докорінна перебудова діяльності правоохоронних органів, коли 

одним із головних напрямів у підвищенні рівня їхньої роботи, особливо поліції, 

обгрунтовано вважається робота з кадрами, остання потребує чіткої організації 

та ефективного правового забезпечення. Мається на думці, що рекомендації по 

організації та правовому забезпеченню роботи з кадрами в органах внутрішніх 

справ можуть бути дані тільки на основі  глибокого та всебічного аналізу. 

Основними елементами роботи з кадрами в органах внутрішніх справ є: 

організаційно-штатна робота; добір кадрів; розстановка кадрів; підготовка 
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кадрів; присвоєння спеціальних звань; оцінка кадрів; забезпечення службового 

просування кадрів; виховання кадрів; соціальне забезпечення кадрів; 

стимулювання службової активності кадрів; укріплення законності і службової 

дисципліни в діяльності кадрів; звільнення кадрів; робота з ветеранами. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Служба в органах внутрішніх справ є різновидом державної служби, якій 

притаманні всі риси та принципи держаної служби. Разом із тим служба в 

органах внутрішніх справ має і свої особливості, котрі обумовлені характером 

завдань та функцій, здійснюваних органами внутрішніх справ. До основних 

особливостей служби в органах внутрішніх справ слід віднести: 

а) в органи внутрішніх справ приймаються на добровільних засадах 

особи, які здатні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, 

освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені 

на них обов'язки. Призовники не підлягають прийому па службу в органи 

внутрішніх справ, за винятком випадків, передбачених законодавством; 

б) кожний працівник органів внутрішніх справ із числа рядового та 

начальницького складу пршімає в індивідуальному порядку Присягу на вірність 

народові України; 

в) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

підлягають службовій атестації. Порядок і строки проведення атестації 

встановлюються Положенням про проходження служби та міністром 

внутрішніх справ України; 

г) особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

зарахованим у кадри МВС України, присвоюються спеціальні звання (поліції, 

внутрішньої служби); 

д) для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

встановлюється службова дисципліна, котра регламентується Дисциплінарним 

статутом органів внутрішніх справ України, затвердженим Указом Президії 

Верховної Ради України від 29 липня 1991 р.; 

е) проходження служби в органах внутрішніх справ регламентується 

спеціальним нормативним актом – Положенням про проходження служби 

рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України 

(затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. № 

114); 

ж) для виконання службових обов'язків працівники органів внутрішніх 

справ наділені спеціальними державно-владними повноваженнями. Вони 

володіють правом застосовувати заходи адміністративного та іншого 

державного примусу аж до застосування зброї; 

з) для працівників органів внутрішніх справ (поліції) законом встановлені 

додаткові гарантії безпеки при виконанні службових обов'язків. Особи рядового 

і начальницького складу НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ підлягають державному 

обов'язковому особистому страхуванню. 

Всі ці особливості служби в органах внутрішніх справ обумовлюють 

особливі вимоги до особового складу органів внутрішніх справ. Однак та 
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обставина, що праця співробітника НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ пов'язана з 

реалізацією владних повноважень, з необхідністю застосування заходів 

державного примусу, накладає на кожного працівника НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ підвищену відповідальність за наслідки прийнятих рішень та дії. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на зміст кадрової 

функції управління та її нормативної регламентації в системі органів 

внутрішніх справ. Особливої уваги потребує вивчення поняття і класифікації 

кадрів в органах внутрішніх справ. Під час підготовки до теми необхідно 

вивчити вимоги, що пред'являються до кадрів органів внутрішніх справ. 

Окремо необхідно дослідити процес організації роботи з кадрами в органах 

внутрішніх справ. Знання про основні положення теми, викладені у лекції 

доцільно розширити шляхом самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окремо варто 

зауважити на ключових словах і поняттях та опрацюванні нормативних актів 

МВС до теми. 

 
 


