
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 НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ» 

 

 

 

 

Для слухачів магістратури 2 

курсу факультету ПФОДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 № 1:  Управлінський процес в підрозділах Національної 

поліції та його особливості 
(2 години) 
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курсу………………………………………………………………………………23 

4. Поняття та характеристика управління в Національній поліції. 

Організаційна структура Національної поліції ………………………………….25 
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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. 
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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. – 

Дн-ськ: Україна, 2001. – 430 с. 

2. Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами 

внутрішніх справ України: Монографія. – Д.: Поліграфіст, 2002. – 416 с. 

3. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія. 

– Дніпропетровськ: ДДУВС; ПП «Ліра ЛТД», 2007. – 280 с.2. Петков С.В. 

Технологи научного менеджмента. – Запорожье: КПУ, 2009. – 92 с. 

4. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів 

внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Дн-

ськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. – 448 с. 
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5. Сущенко В.Д., Смірнов А.М, Коваленко О.І., Смірнов А.А. 

Організація управління персоналом в органах внутрішніх справ. Монографічне 

дослідження. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 

6. Джурканин Т., Негодченко А., Сергевнин В. Кадровое обеспечение 

полиции США: Монография / Под ред. засл. юриста Украины, проф. А.В. 

Негодченко. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел: Д.: Лира ЛТД, 2003. – 360 с. 

7. Адміністративно-правові засади медичного забезпечення органів 

внутрішніх справ України / монографія / Курінний Є.В., Логвиненко Б.О. – 

Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра-ЛТД, 2010. – 196с. 

8. Алфьоров С.М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії 

корупції в органах внутрішніх справ / С.М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. 

– 371с. 

9. Бандурка О.М. теорія і практика управління в органах внутрішніх 

справ: Монограф. – Х., 2004. – 780 с. 

10. Джафарова О.В. Міліція і населення: теорія і досвід партнерства 

Монограф. / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2004. – 199 с. 

11. Мінка Т. П. Контрольна діяльність штабів органів внутрішніх справ 

: Монографія / Васильєв І. О., Мінка Т. П. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2010. – 260 с. 

12. Мінка Т. П. Моральні аспекти правової ідентифікації людини : 

монограф. / Мінка Т. П., Кравцов Ю. С., Торохтій Ю. З. – Дніпропетровськ : 

Інновація, 2010. – 136 с. 

13. Мінка Т. П. Органи внутрішніх справ, як суб’єкти забезпечення 

адміністративно-правових режимів : монограф. / Мінка Т. П. – Дніпропетровськ 

: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 352с. 

14. Кравченко І.С. Принципи рекрутування та відбору кандидатів на 

службу в Національну поліцію України // Світовий досвід підготовки кадрів 

поліції та його впровадження в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Дніпропетровськ, 17 березня 2016 р.). - Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2016. - С. 176-178. 

15. Кравченко І.С. Професійне навчання поліцейських в Україні: 

новели та перспективи Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. –– 2015. –– № 4. –– 

16. Кравченко І.С. Реалізація міжнародно-правових стандартів під час 

професійного навчання поліцейських в Україні // Актуальні проблеми охорони 

громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах : 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20 листоп. 2015 р.). –– 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-тнутр. справ, 2015. –– С. 46-49. 

17. Кравченко І.С. Проблемні питання продовження граничного віку 

перебування на службі в органах внутрішніх справ // Актуальні проблеми 

охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14 лист. 2014 р.). –– 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. –– С. 86-88.  
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18. Кравченко І.С. Деякі питання надання відпусток особам рядового та 

начальницького складу органів внутрішніх справ // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збір. наук. 

праць.  2013.  № 2.  С. 208213. 

19. Кравченко І.С. До питання тривалості чергових відпусток осіб 

начальницького складу органів внутрішніх справ у році надання відпустки по 

догляду за дитиною та після її закінчення // Розвиток правової системи України 

в умовах сьогодення : Міжнародна науково-практична конференція, м. 

Донецьк, 16-17 лютого 2013 р. –– 2013. –– Д. : Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2013. –– С. 90-92. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ  

Конституція та Закони України 

1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141; 

2. Европейский кодекс полицейской этики: Рекомендация 

Rес.(2001)10. Принята Комитетом министров Совета Европы 19 сентября 

2001 г. 

3. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: 

Прийнято резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 

1979 р. // Права людини: Збірник документів / Укл. В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш 

та ін. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – С. 155-159. 

4. Практичні заходи щодо боротьби з корупцією: Резолюція VIII 

Конгресу ООН з попередження злочинності та поводження із злочинцями в 

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. 

11. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. із змінами та 

доповненнями // Голос України. – 1992. – 13 листопада. 
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12. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

13. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17 

14. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 р. // Голос України.–2002.–27 березня.  

15. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Голос 

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: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 

 

ПІДЗАКОННІ ПРАВОВІ АКТИ 

Акти Президента України та Верховної Ради України  
1. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 

Національної поліції України». 

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.– 

Ст.. 154 

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 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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5. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким 

складом органів внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету 

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 

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
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11. Про затвердження Інструкції з організації обліку кадрів в системі 

Міністерства внутрішніх справ  України: Наказ МВС України від 30.12.2005 № 

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 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0786-09 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 сформувати знання у слухачів щодо предмету, задач та змісту курсу 

«Управління підрозділами поліції превентивної діяльності»;  

 сформувати знання про поняття управління в Національній поліції; 

 узагальнити та систематизувати знання слухачів з філософії, 

політології, теорії держави і права та історії держави і права у частині розвитку 

та становлення держави та управління нею; 

 сформувати знання про історію науки управління; 

 сформувати уявлення про передумови виникнення науки 

управління; 

 розвинути у слухачів вміння аналізувати інформацію з інших 

дисциплін про розвиток держави та права, а також вміння робити узагальнення 

та висновки про необхідні дані у сфері управління державою взагалі та 

органами внутрішніх справ зокрема. 

 

 

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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ВСТУП 

Управління існує з тих часів, коли почали виникати відносини між 

людьми, з'явилися перші організації, елементи виробничо-господарської 

діяльності. Практика управління формувалася в Шумерії, Македонії при 

Олександрі Македонському, в Римі і  Київській Русі та інших стародавніх 

державах. 

Питання про історію розвитку наукових поглядів щодо управління 

неможливо розглядати без хоча б стислої ретроспективи розвитку самого 

інституту управління. 

Філософи античних часів, середньовіччя та новітнього часу вивчали 

питання пов’язані з управлінням. Однак до кінця XIX століття наукові підходи 

в галузі управління не використовувалися. Навіть великі успіхи на початку XIX 

століття у використанні системи оплати праці, методів оцінки трудового 

вкладу, способів покращення умов праці не сприяли посиленню досліджень у 

галузі управління. 

Інтерес до управління почав проявлятися на початку XX століття в США. 

З моменту опублікування книги Фредеріка У. Тейлора "Принципи наукового 

управління" (1911р.) управління стає галуззю самостійного наукового 

дослідження. 

 

I. ІСТОРІЯ НАУКИ УПРАВЛІННЯ 

Кожний із дослідників по-різному розкриває історичну хронологію 

розвитку управління, однак усі погоджуються з тим, що практика цього явища 

давня так само, як і організація [1 С. 10-13]. Виконання управлінських функцій 

є обов'язковим, якщо організація збирається добитися успіху. На глиняних 

табличках, які датовані III тис. до н. е., записані зведення про комерційні угоди 

і закони Стародавнього Шумеру, що є чітким доказом існування там практики 

управління. Цей висновок підтверджується також і тим, що в найстародавніших 

суспільствах - Шумері, Єгипті та Аккаді - спостерігається трансформація вищої 

касти священиків у релігійних функціонерів, по своїй суті, управлінців. Це 

вдалося зробити завдяки вдалому переформулюванню священнослужителями 

релігійних принципів: якщо раніше боги вимагали людських жертв, то пізніше, 

як заявляли жерці, їм стала потрібна суто символічна жертва: достатньо, якщо 

віруючі обмежувалися підношенням грошей, худоби, ремісничих виробів і т.д. 

Все це дає підстави для ствердження про першу управлінську революцію 

в історії людства, в результаті якої з'явився на світ принципово новий тип 

ділових людей - ще не підприємців, але вже і не релігійних діячів [2]. 

Підприємливі жерці незабаром стали багатим та впливовим класом. При цьому 

гроші для них не були самоціллю, вони були побічним результатом релігійної 

та державної діяльності, оскільки жерці, крім дотримання ритуальних 

процедур, завідували збором податків, керували державною казною, 

регулювали державний бюджет, відали майновими справами. Вони старано 

вели ділову документацію, бухгалтерські розрахунки, юридичні записи, 

здійснювали постачальницькі, контрольні, планові та інші функції, які 

відносяться до практики управління. Побічний результат управлінської 
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діяльності жерців - поява писемності, якою потім оволоділи й інші прошарки 

населення. 

Таким чином, в результаті першої управлінської революції управління 

сформувалося як інструмент комерційної та релігійної діяльності жерців, 

перетворюючись згодом у соціальний інститут та професійне заняття. 

За археологічними розкопками можна простежити і більш старовинні 

докази існування організацій: навіть доісторичні люди часто жили 

організованими групами. 

Як писав А. Кравченко Друга управлінська революція відбулася 

приблизно через тисячу років після першої і пов'язана з ім'ям вавилонського 

правителя Хаммурапі (1792 -1750 рр. до н.е.), який видав відоме зведення 

законів, яке містило в собі 285 законодавчих актів управління державою. 

Зведення законів Хаммурапі є цінною пам'яткою давньосхідного права і являє 

собою черговий етап у розвитку соціального управління. Унікальне значення 

цього кодексу, який регулював усю різноманітність суспільних відносин між 

соціальними групами населення, полягає в тому, що він був керівним для 

адміністраторів всієї великої імперії. 

Крім того, Хаммурапі виробив оригінальний лідерський стиль, який 

надавав йому можливість бути в очах своїх підданих їх опікуном та 

захисником. Для традиційного методу керівництва, притаманного колишнім 

династіям царів, це було цінним нововведенням. 

Отже, сутність другої революції в управлінні полягає в появі світської 

манери управління, виникненні першої формальної системи організації та 

регулювання відносин людей, нарешті, зародженні перших паростків 

лідерського стилю, а заразом і методів мотивації поведінки. 

Через тисячу років після смерті Хаммурапі Вавилон знов нагадує про себе 

як про центр розвитку практики управління. Цар Навуходоносор II (652 - 605 

рр. до н.е.) став автором системи виробничого контролю на текстильних 

фабриках та в зерносховищах, який першим використав кольорові ярлики, за 

допомогою яких визначалася продукція. Досягнення Навуходоносора П 

характеризують третю управлінську революцію. Якщо перша була релігійно-

комерційною, друга - світсько-адміністративною, то третя - виробничо-

будівельною. 

Значну кількість управлінських нововведень можна знайти в 

Стародавньому Римі, але найвідоміші з них - система територіального 

управління Діоклетіана (243 - 316 рр. н.е.) та адміністративна організація 

римської  католицької церкви, яку і зараз вважають найбільш досконалою 

формальною організацією західного світу. В ній дуже проста структура: 

папа, кардинал, архієпископ, єпископ та приходський священик. Ця 

структура, яка була визначена ще засновниками християнства, успішно 

функціонує і зараз є більш сучасною, ніж структура багатьох організацій, які 

з'явилися тільки сьогодні, її внесок високо оцінюється в таких галузях 

управління, як управління персоналом, система влади та авторитету, 

спеціалізації функцій. 

Мабуть, це і є істотна причина того, що Римська католицька церква 
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процвітає протягом багатьох сторіч, в той час як з'являлися та зникали і окремі 

організації, і цілі народи. 

Четверта управлінська революція практично збігається з 

індустріальною революцією XVII - XVIII віків, котра стимулювала розвиток 

європейського капіталізму і мала набагато істотніший вплив на теорію та 

практику соціального управління, ніж усі попередні революції в управлінні. 

В міру того, як індустрія переростала межі ранньої фабричної системи 

(мануфактури) і дозрівала сучасна система акціонерного капіталу, власники 

капіталу все більше віддалялися від зайняття бізнесом як економічною 

діяльністю. В результаті замість єдиного керівника - власника з'явилося 

декілька найманих управляючих-невласників, яких рекрутували з усіх, а не 

тільки з привілейованих класів. Нова система власності прискорила розвиток 

промисловості та привела до відокремлення управління від виробництва та 

капіталу, а потім і до перетворення адміністрації та управління на самостійну 

соціально-економічну силу. Поступово в управлінні здійснювалася 

спеціалізація та диференціація функцій, первісні функції організації та 

контролю доповнювалися плануванням, прогнозуванням, діловодством, 

постачанням, аналізом господарської діяльності та ін. Із збільшенням функцій 

управління загострилася проблема їх координації та об'єднання на новій основі. 

Управління та адміністрація набули спеціальних засобів координування 

діяльності людей, цілей політики компанії, філософії управління. 

Отже, початком четвертої революції в управлінні стала буржуазна 

революція, яка символізувала вихід на історичну сцену нової фігури -

капіталіста, а по закінченні певного часу - найманого управляючого. Іншими 

словами, початок цієї епохи - поява капіталіста, кінець - поява управляючого 

(менеджера). Як тільки з'явився клас професійних управляючих, 

відокремившись від класу капіталістів, стає можливим говорити про новий 

радикальний переворот у суспільстві, який можна вважати п'ятою 

управлінською революцією. 

Зародження акціонерного капіталу, поява великих корпорацій, 

централізація банків і транспортних мереж зробили зайвою фігуру 

індивідуального власника. Його місце почав займати бюрократ - державний 

чиновник. Адміністративні працівники фактично захопили пануючі висоти в 

суспільному житті і перетворилися на самостійну соціальну страту. "Люди, які 

панують в бюро", монополізували техніку управління та канали комунікації. 

Чиновники - це насамперед ті, хто пройшов спеціальну підготовку і займається 

управлінням як професійною діяльністю. 

Ускладнення управління суспільним виробництвом приводить до 

монопольного захвату його ключових функцій закритою "статусною групою", 

яка має свою ідеологію та систему цінностей. Відбувається тотальна 

бюрократизація управлінського апарату, бюрократія перетворюється в 

пануючий елемент соціальної структури. Соціологічний аналіз бюрократії як 

соціального явища найбільш ґрунтовно поданий в працях М.Вебера. 

У 1941 р. Дж. Бернхейм написав працю "Менеджерська революція", де за 

основну провів ідею про те, що в сучасних умовах клас капіталістів практично 
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витіснений класам управляючих. Власне кажучи, ця думка багато в чому 

збігається з думками М.Вебера, але з тією лише різницею, що замість 

бюрократії пануючою силою проголошуються менеджери - такий самий 

соціальний клас, як бюрократія та буржуазія. Власність, вважає Бернхейм, це не 

просто капітал чи праця, а насамперед контроль. Якщо немає контролю, то 

немає власності, а контроль в цей час перебуває в руках менеджерів. 

Думку про особливу роль управляючих в корпорації і місії менеджменту 

в суспільстві висловив у своїй книзі "Концепція корпорації" (1946) провідний 

теоретик менеджменту П.Дракер, який говорив у зв'язку з цим про справжній 

"менеджмент-бум", коли ідея менеджерської революції охопила сферу не тільки 

наукової, але і звичайної свідомості. В 1963 р. П.Сорокін заявив про 

трансформацію капіталістичного класу в менеджерський, а Т.Парсонс - про 

перехід контролю над виробництвом, який належав родинам власників 

корпорацій, до управлінського та технічного персоналу. Апофеозом 

"менеджмент-буму" став відомий бестселлер Дж. Гелбрейта "Нове 

індустріальне суспільство", основний пафос якого полягав у ствердженні, що 

професійний менеджмент у великих корпораціях, озброєних сучасною 

технікою, стає непереможною силою, з якою не можуть зрівнятися ні 

акціонери, ні уряд. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Перелічені управлінські революції відповідають основним історичним 

віхам зміни культур та соціальних станів: влада жерців поступово витісняється 

пануванням військової та цивільної аристократії, на зміну якій прийшли 

підприємливі буржуа, а останніх на історичній арені змінили наймані 

працівники або "пролетарі управління". 

 

II. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ УПРАВЛІННЯ. 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ШКОЛИ 

Отже, ми вже з'ясували, що управління як вид людської діяльності має 

давню історію, як і саме суспільство. Про спроби наукового осмислення систем 

і процесів управління, які були здійснені окремими вченими, нам відомо з часів 

Стародавньої Греції. Особливістю суспільного та наукового мислення того часу 

була наявність своєрідного стихійного системного підходу, який давав 

можливість розглядати одночасно управлінські, політичні, правові, філософські 

та морально-етичні категорії. 

Так, Сократ (470-399 рр. до н.е.) ставить два питання: хто керує? в чому 

полягає основа управління? Відповідаючи на них, Сократ поєднує управління зі 

знаннями, законами та справедливістю. Вища людська доброчесність керувати 

на основі знань та справедливості. З погляду Сократа, всі форми правління - 

демократія, монархія, аристократія, тиранія, плутократія - не погані і не добрі 

самі по собі. Вони можуть бути оцінені залежно від того, чи дотримується 

закон та справедливість, чи порушується і те й інше. Сократ фактично 

проголосив принцип універсальності управління. Знання, законність, 

справедливість, людські доброчесності - такі, на думку Сократа, основи 
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управління [3 С. 8-20]. 

Кривуля О.М. оцінюючи діяльність видатних філософів писав Платон 

(428-348 рр. до н.е.) висунув важливу, з погляду наступного вивчення 

управління, ідею про розподіл єдиного на компоненти та поєднання їх в єдине, 

про подання єдиного як структурної сукупності окремих частин, тобто 

фактично заклав основи системного підходу, системності. Під впливом Платона 

ще в Стародавній Греції виникло уявлення про кібернетику як про управління 

взагалі (можливо, що автором цього поняття є саме Платон). Платон створив 

вчення про "ідеальну державу", в якій керують філософи, їх небагато, вони 

вивчені та виховані як "управлінці". Їх завдання - керувати справедливо, на 

основі знань та закону. 

Аристотель (384-322 рр. до н.е.) розглядав питання управління на основі 

зібраного ним великого матеріалу про життя грецьких полісів. У цьому полягає 

відмінна від Сократа та Платона методологія вивчення управління. 

Не від думки та спостерігання до управління, а від практики управління 

до його узагальнення та оцінки - такий підхід Аристотеля. Аристотелю 

належить заслуга постановки проблеми співвідношення влади й управління. 

Управління, на його думку, буде "поганим", якщо існує можливість 

зловживання владою. Управління буде "добрим", якщо влада служить 

суспільству, а можливість корисливого вживання влади виключена. В 

Стародавньому Римі була поставлена проблема співвідношення права, влади й 

управління. 

Ульпіан (прибл. 170 - 228 рр.) запропонував поділити право на публічне, 

яке належить до загального блага, що надає влада, та приватне, яке належить до 

блага окремих осіб. Такий поділ виявився виключно благотворним для 

вирішення завдань управління приватним господарством. За його допомогою 

вдалося визначити та подати в юридичній формі об'єкти управління в 

приватному господарстві, відносини між власниками. Була відкрита така форма 

фіксації відносин, як договір. Римське приватне право відрізнялося ясною, 

зрозумілою та чіткою мовою. Це було високим досягненням, яке зберегло своє 

методологічне значення і до нашого часу. Способи створення понять, 

термінологія документа дуже важливі для інформаційного забезпечення 

управління. Підбиваючи підсумок розвитку поглядів вчених давнини на 

управління, можна сказати, що людство одержало від них три ідеї, які відіграли 

важливу роль у наступній політичній боротьбі. Перша ідея - ідея спільності 

кожного зі справами спільноти і спільноти зі справами кожного (ідея спільності 

інтересів людей). Друга ідея - ідея про можливість участі кожного в управлінні 

за умови оволодіння ним певними знаннями (по суті - ідея демократії). Третя 

ідея - ідея колегіальності в управлінні: керувати може колегія, яку вибрали чи 

призначили, і яку слід змінити, якщо вона керує погано (ідея республіки як 

форми державного правління)[4 С. 54-85]. 

Необхідно також відмітити, що вже в Стародавньому Римі з'являються і 

самостійні праці щодо організації управління, зокрема, в сільському 

господарстві та будівництві (Теренцій Варрон, Колумелла, Пліній Молодший). 

Середньовіччя не принесло яких-небудь нових управлінських ідей 
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насамперед тому, що розпНаціональної поліціїюдження релігійної ідеології 

призводило до розуміння управління як відносин панування та підкорення. У 

вигляді стимуляторів, які забезпечують дисципліну та підкорення, виступало 

насилля над особистістю або загроза застосування насилля. Разом з тим, аналіз 

окремих аспектів управління в суспільстві і державі зустрічається в працях 

Фоми Аквінського, Жана Бодена, Ніколло Макіавеллі, Томазо Компанелли, 

Томаса Мора, Томаса Гоббса та Джона Локка. Цікаві судження про роль 

централізації та децентралізації влади можна знайти в листах князя Андрія 

Курбського до царя Івана Грозного. 

У період становлення капіталізму Д. Дідро і Ж.-Ж. Руссо розробили 

своєрідні концепції соціального управління. Подібні проблеми були в центрі 

уваги соціалістів-утопістів А. Сен-Сімона, Р. Оуена, Ш. Фур'є, російських 

революційних демократів, а також зарубіжних соціологів О. Конта, Г. 

Спенсера, Е. Дюркгейма. 

Становище істотно змінюється у зв'язку з розвитком капіталістичного 

способу виробництва. 

У цей період певний інтерес викликають праці французького вченого 

Кене (1694-1774). Він створив економічні таблиці, які, хоча й зі значними 

помилками, відзначеними К.Марксом, але являли в цілому процес 

капіталістичного виробництва. Цей своєрідний "системний підхід" дозволив 

Кене запропонувати зміну податкової системи тодішньої Франції, яка мала 

антифеодальну спрямованість. Пропозиція Кене мала дуже прогресивне 

значення. 

З погляду багатьох західних юристів XVIII - XIX вв., управління є 

діяльністю щодо виконання законів. Цю думку прямо формулює Гегель (1770 -

1831). 

Монтеск'є (1689 - 1755) висунув теорію розподілу влад, тобто теорію 

своєрідної спеціалізації в управлінні. Критерій розподілу він вбачає у 

відношенні до закону: законодавча влада формує закон, виконавча - виконує, 

судова - зрівноважує і ту й іншу, звертаючись знов-таки до закону. 

Декарт (1596-1650) бачить в людині субстанцію, "яка думає". Що ж 

визначає поведінку "думаючої субстанції"? Вона визначається законом, 

дарованим державою. Останньому ідея закону підказується Богом. 

Гельвецій (1715-1776) шукав шляхи практичного застосування філософії, 

з тим, щоб добитися торжества ідей "освіти і науки", змінити під впливом цих 

ідей вчинки людей. Гельвецій вважав, що ці завдання може вирішити 

юридичний закон, якщо його розглядати як сферу практичного застосування 

філософії. 

Традиція розгляду питань управління як частини питань філософії, права, 

економіки зберігалася в західній науці практично до початку XX століття. 

Основні наукові школи 

Більшість літератури з соціального управління, яку ми здобули в 

спадщину від колишнього СРСР і та її частина, в якій розглядаються питання 

розвитку управління і науки управління за кордоном, носить відверто 

ідеологічний характер. Вона присвячена, в основному, критиці буржуазних 
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теорій соціального управління, таких, зокрема, глобальних теорій, як 

"дендеологізація", "конвергенція", "постіндустріальне", "технотронне", 

"інформаційне", "сервісне" суспільство тощо. Критика, природно, не є 

конструктивною. Українська управлінська наука повинна сказати своє слово в 

цьому напрямку, а це потребує значного переосмислення нашого ставлення до 

багатьох понять. Ми спробуємо подивитись на зарубіжні підходи та основні 

теорії управління з дещо інших, більш об'єктивних позицій, та дати їх короткий 

огляд. 

На теперішній час за кордоном відомі чотири найважливіші підходи, які 

зробили істотний внесок у розвиток теорії та практики управління. Це: 

- підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні; 

- процесний підхід; 

- системний підхід; 

- ситуаційний підхід. 

1. Підхід на основі виділення різних шкіл в управлінні містить в собі 

фактично чотири різних підходи до управління. Це школи наукового 

управління, адміністративна (або класична), людських стосунків та "...моделей 

поведінки... " поведінських наук, а також науки управління (або кількісний 

підхід), котрі здобули розвиток у першій половині XX ст. Прихильники кожної 

з цих шкіл вважали в свій час, що їм вдалося знайти шлях до найбільш 

ефективного досягнення цілей організації. Пізніші дослідження та невдалі 

спроби використати теоретичні відкриття шкіл на практиці довели, що багато 

відповідей на питання управління були лише частково вірними в обмежених 

ситуаціях. І все таки, кожна з цих шкіл зробила значний внесок у дану галузь. 

Навіть прогресивні сучасні організації до цього часу використовують певні 

концепції та заходи, які виникли в рамках цих шкіл. Вивчення цих шкіл 

свідчить про еволюційний характер управлінської думки та дає можливість 

визнати, що заходи, які виявилися успішними в одних ситуаціях і в конкретний 

час, не завжди були успішними в інших. Слід мати на увазі, що положення 

різних шкіл часто перехрещуються в питаннях теорії та практики, і в рамках 

однієї організації можна знайти елементи всіх цих підходів. 

Наукове управління (1885 - 1920 рр.). Школа наукового управління 

найбільш тісно пов'язана з працями Ф.У.Тейлора, Френка та Лілії Гілбрейтів, а 

також Генрі Гантта. Ці засновники школи наукового управління вважали, що 

використовуючи спостереження, виміри, логіку та аналіз, можна вдосконалити 

багато операцій ручної праці, добиваючись більш ефективного їх виконання. 

Першою фазою методології наукового управління був аналіз змісту праці 

та визначення її основних компонентів. Тейлор, наприклад, вимірював кількість 

залізної руди та вугілля, яку люди можуть підняти на лопатах різного розміру. 

Він виявив, що максимальна кількість залізної руди та вугілля може бути 

перекидана, якщо робітники користуватимуться лопатою-совком ємністю до 8,6 

кг. Порівняно з більш ранньою системою це дало феноменальний виграш. 

Гілбрейти винайшли прилад та назвали його мікрохронометром. Вони 

використовували його в поєднанні з кінокамерою для того, щоб точно 

визначити, які рухи виконуються при певних операціях і скільки часу займає 
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кожен з них. Ґрунтуючись на отриманій інформації, вони змінювали робочі 

операції, щоб усунути зайві непродуктивні рухи, і, використовуючи стандартні 

процедури та обладнання, прагнули підвищити продуктивність праці. 

 Наукове управління не зневажало людським фактором. Важливим 

внеском цієї школи було систематичне використання стимулювання з метою 

зацікавити працівників у збільшенні продуктивності та обсягів виробництва. 

Передбачалася також можливість невеликого відпочинку та неминучих 

перерв у виробництві, так що кількість часу, яка виділяється на виконання 

певних завдань, була реальною та справедливо встановленою. Це давало 

можливість керівництву встановлювати норми виробництва, які можна було 

реально виконати, та платити додатково тим, хто перевищував встановлений 

мінімум. Ключовим моментом у такому підході було те, що люди, які 

виробляли більше, більше і винагороджувалися. Автори праць щодо наукового 

управління також визнавали важливість відбору людей, які фізично та 

інтелектуально відповідали виконуваній ними роботі, вони також приділяли 

більше уваги навчанню. 

Наукове управління також виступало на захист відокремлення 

управлінських функцій обдумування та планування від фактичного виконання 

праці. Тейлор та його однодумці фактично визнавали, що управлінська праця - 

це певний фах, і що організація в цілому виграє, якщо кожна група працівників 

зосередиться на тому, що вона робить успішніше за все. Цей підхід різко 

контрастував зі старою системою, при якій робітники самі планували свою 

роботу. 

Концепція наукового управління стала серйозним переломним етапом, 

завдяки якому управління стало визнаватися як самостійна галузь наукових 

досліджень. Вперше керівники-практики та вчені побачили, що методи та 

підходи, які використовуються в науці та техніці, можуть бути ефективно 

використані в практиці досягнення цілей організації. 

Не можна не звернути уваги на те, що проблематика представників школи 

наукового управління в нашому традиційному розумінні більше відповідає 

проблематиці наукової організації праці, яка в англійській термінології не 

використовується. Однак ця школа стала базовою для розвитку наукових 

досліджень у цій сфері. 

Класична, або адміністративна школа в управлінні (1920 - 1950 рр.) 

Представники школи наукового управління в основному присвячували 

свої дослідження тому, що називається управлінням виробництвом. Вони 

займалися питаннями підвищення ефективності на рівні, нижчому за 

управлінський. З виникненням адміністративної школи фахівці почали постійно 

виробляти підходи до управління організацією в цілому. 

Тейлор та Гілбрейти починали свою кар'єру простими робітниками, що, 

безумовно, вплинуло на їх уявлення про управління організацією. На відміну 

від них, засновники школи адміністративного управління, більш відомої як 

класична школа, мали безпосередній досвід роботи керівниками вищої ланки 

управління в великому бізнесі. Анрі Файоль, з ім'ям якого пов'язують 

виникнення цієї школи і якого часто називають батьком менеджменту, керував 
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великою французькою компанією по видобуванню вугілля. Ліндал Урвік був 

консультантом з питань управління в Англії. Джеймс Д.Муні, який писав праці 

разом з А.К.Рейлі, працював під керівництвом Альфреда П.Слоуна в компанії 

"Дженерал Моторз" (США). Їх головною турботою була ефективність в 

широкому розумінні слова - стосовно праці всієї організації.  

Представники класичної школи, як і школи наукового управління, не 

дуже турбувалися про соціальні аспекти управління. Більш того, їх праці 

значною мірою базувалися на особистих спостереженнях, а не науковій 

методології. "Класики" намагалися подивитись на організації з погляду 

широкої перспективи, намагаючись визначити загальні характеристики та 

закономірності. Метою класичної школи було створення універсальних 

принципів управління. При цьому вона виходила з ідеї, що дотримання цих 

принципів безумовно приведе організацію до успіху. 

Ці принципи торкалися двох основних аспектів. Одним з них була 

розробка раціональної системи управління організацією. З цим було пов'язано і 

визначення основних функцій управління. Головний внесок Файоля в теорію 

управління полягав у тому, що він розглядав управління як універсальний 

процес, який складається із декількох взаємозв'язаних функцій (планування, 

організація, розпорядниптво, координування та контроль). 

Другий аспект класичних принципів торкався побудови структури 

організації та керування працівниками. Прикладом може бути принцип 

єдиноначальності, згідно з яким людина повинна одержувати накази тільки від 

одного начальника і підпорядковуватися лише йому. 14 принципів управління, 

які були розроблені Файолем, в основному практично є корисні й досі, 

незважаючи на зміни, які відбулися в суспільстві з того часу, як Файоль вперше 

їх сформулював. Позитивну роль відіграють 14 принципів менеджменту 

Файоля: 

1. Поділ праці. 

2. Повноваження та відповідальність. 

3. Дисципліна. 

4. Єдиновладдя. 

5. Єдність напряму діяльності. 

6. Підпорядкування особистих інтересів загальним. 

7. Винагорода персоналу. 

8. Централізація. 

9. Скалярний ланцюг (ієрархія управління). 

10. Порядок. 

11. Справедливість. 

12. Стабільність робочого місця персоналу. 

13. Ініціатива. 

14. Корпоративний дух. 

Були описані функції управління (за Файолем - це планування, 

організація, розпорядництво, координування та контроль). 

Школа людських стосунків (1930 - 1950 рр.) та "...моделей! поведінки... " 

(з 1950 р.). Школа наукового управління і класична школа і з'явилися на світ, 
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коли психологія знаходилась ще в стані розвитку. Багато хто на початку XX 

століття серйозно ставив під сумнів тоді ще нову фрейдівську концепцію 

підсвідомого. Тим більше, оскільки ті, хто цікавився психологією, рідко 

цікавилися й управлінням, існуючі тоді не повні знання про людську свідомість 

не були ніяк пов'язані з проблемами трудової діяльності. Отже, хоча 

представники школ наукового управління та класичної школи визнавали 

значення людського фактора, дискусії їх обмежувалися такими аспектами, як 

справедлива оплата, економічне стимулювання та встановлення формальних 

функціональних відносин. Школа людських стосунків виникла на основі 

своєрідної реакції на нездатність повністю усвідомити людський фактор як 

основний елемент ефективності організації. З урахуванням викладеного, школу 

людських стосунків іноді називають неокласичною школою.   

Створення школи людських стосунків у науці управління пов'язують зі 

іменами двох вчених - Мері Паркер Фоллет та Елтона Мейо, яких вважають і 

найбільш великими авторитетами в цій сфері. Фоллет була першою, хто 

визначив менеджмент як "забезпечення виконання робіт за допомогою інших 

осіб". Знамениті експерименти Елтона Мейо, особливо ті, що проводились на 

заводі "Уестерн Електрик" в Хоторні, відкрили новий напрям у теорії 

управління. Мейо виявив, що чітко розроблені робочі операції і добра заробітна 

плата не завжди мали своїм результатом підвищення продуктивності праці як 

вважали представники школи наукового управління. Сили, які виникала при 

взаємодії людей, могли перевищити, і часто перевищували, зусилля керівника. 

Іноді працівники набагато сильніше реагували на тиск з боку колег по групі, 

ніж на бажання керівництва та матеріальні стимули. Пізніші дослідження, які 

були проведені Абрахамом Маслоу та іншими дослідниками, допомогли 

зрозуміти причини цього явища. Мотивами вчинків людей, припускає Маслоу, 

є, в основному, не економічні сили, як вважають прибічники та послідовники 

школи наукового управління, а різні потреби, які можуть бути лише частково та 

опосередковано задоволені за допомогою грошей. 

Основуючись на цих висновках, дослідники школи людських стосунків 

вважали, що якщо керівництво виявляє велику турботу про своїх працівників, 

то і рівень задоволеності працівників повинен зростати, що буде вести до 

збільшення продуктивності праці. Вони рекомендували використовувати 

прийоми управління людськими стосунками, які включають більш ефективні 

дії безпосередніх начальників, консультації з робітниками і надання їм більш 

широких можливостей спілкування на роботі. 

Розвиток таких наук, як психологія і соціологія, та удосконалення методів 

дослідження після другої світової війни зробили вивчення поведінки на 

робочому місці більшою мірою науковим. Серед найбільш авторитетних 

представників цього напряму (поведінсько-біхевіористського) необхідно в 

першу чергу назвати Кріса Арджиріса, Френсіса Лайкерта, Дугласа Мак-

Грегора та Фредеріка Герцберга. Ці та інші дослідники вивчали різні аспекти 

соціальної взаємодії, мотивації в організаціях, лідерства, зміни змісту роботи та 

якості трудового життя. 

Школа".. .моделей поведінки..." є нібито продовженням школи людських 
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стосунків, але вона вже значно відійшла від останньої, зосередившись 

насамперед на методах налагодження міжособистісних відносин. Новий підхід 

прагнув більшою мірою допомогти працівнику в усвідомленні своїх власних 

можливостей на основі використання концепції ".. .моделей поведінки..." до 

побудови та управління організаціями. В загальних рисах основною метою цієї 

школи було підвищення ефективності організації за рахунок підвищення її 

людських ресурсів. 

Подібний підхід став настільки популярним, що майже повністю охопив 

всю сферу управління в 60-і роки. Як і більш ранні школи, він відстоював 

"найкращий шлях" вирішення управлінських проблем. Його головний постулат 

полягав у тому, що правильне використання науки про поведінку завжди буде 

сприяти підвищенню ефективності роботи як окремого працівника, так і 

організації в цілому. Однак, як показала практика, такі прийоми, як зміна змісту 

роботи та участь працівника в управлінні підприємством, не є універсальними і 

виявляються ефективними тільки для деяких працівників та в деяких ситуаціях. 

Біхевіористський підхід під час досліджень висвітлював тільки 

можливості свого методу. 

Кількісний підхід (з 1950 р.). Математика, статистика, інженерні науки та 

пов'язані з ними галузі знань зробили істотний внесок у теорію управління. Їх 

вплив простежується вже у використанні Фредеріком Тейлором наукового 

методу при аналізі праці. Але до другої світової війни кількісні методи в 

управлінні застосовувалися недостатньо. Англійці, наприклад, були вимушені 

шукати спосіб найбільш ефективного використання обмеженої кількості 

винищувачів та засобів протиповітряної оборони з тим, щоб уникнути 

знищення об'єктів на своїй території під час нанесення німцями масових 

повітряних ударів, не дати повторити сумний досвід Ковентрі. Пізніше 

довелося шукати спосіб максимізації ефективності військових постачань щодо 

забезпечення висадки союзників у Європі. Кількісні методи, згруповані під 

загальною назвою "дослідження операцій", були використані при вирішенні 

цих та інших проблем, у тому числі під час війни підводних човнів та 

мінування японських портів. 

За своєю сутністю дослідження операцій - це застосування методів 

наукового дослідження до операційних проблем організації. Після постановки 

проблеми група фахівців з питань дослідження операцій розробляє модель 

ситуації. Модель - це форма подання реальності. Звичайно, модель спрощує 

реальність, або подає її абстрактно. Моделі полегшують розуміння складної 

реальності. Карта дороги, наприклад, полегшує можливість побачити 

просторові співвідношення на місцевості. Без такої моделі було б набагато 

складніше добиратися до місця призначення. Довелося б покладатися на метод 

спроб та помилок. Так само моделі спрощують складні проблеми, зменшуючи 

число перемінних, які підлягають розгляду, до керованої кількості. 

Після створення моделі, перемінним надаються кількісні значення. Це 

дозволить об'єктивно порівнювати та описувати кожну перемінну та 

відношення між ними. Основною характеристикою школи науки управління є 

заміна слів та описового аналізу моделями, символами та кількісними 
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значеннями. Мабуть, найбільшим поштовхом для використання кількісних 

методів в управлінні став розвиток комп'ютерів. Комп'ютер дозволив 

дослідникам операцій конструюватись математичними моделями зростаючої 

складності, які максимально наближаються до реальності і, отже, є більш 

точними. 

Вплив школи науки управління, або кількісного підходу, був значно 

меншим, ніж вплив біхевіористського підходу тому, що набагато більша 

кількість керівників щоденно стикаються з проблемами людських відносин, 

людської поведінки, ніж з проблемами, які є предметом дослідження операцій. 

Крім того, до 60-х років лише у небагатьох керівників була освіта, 

достатня для розуміння та використання складних кількісних методів. Однак на 

теперішній час положення істотно змінюється, оскільки в рамках управлінської 

підготовки фахівців, які випускаються найрізноманітнішими навчальними 

закладами, все більше уваги приділяється кількісним методам та використанню 

комп'ютерів. 

Стисло внесок зазначених шкіл у розвиток науки управління можна 

показати наступним чином: 

Школа наукового управління 

1. Використання наукового аналізу для визначення кращих способів ви-

конання завдання. 

2. Відбір працівників, які найбільше підходять для виконання конкретних 

завдань, та забезпечення їх навчання. 

3. Забезпечення працівників ресурсами, необхідними для ефективного 

виконання завдань. 

4. Систематичне та правильне використання матеріального стимулювання 

для підвищення продуктивності. 

5. Розмежування планування та обдумування  самої праці.  

Класична школа управління 

1. Розвиток принципів управління. 

2. Опис функцій управління. 

3. Систематизований підхід до управління всією організацією.  

Школа людських стосунків та "...моделей поведінки... " 

1. Використання прийомів управління міжособистісними відносинами 

для підвищення ступеня задоволеності та продуктивності. 

2. Використання в управлінні наук про людську поведінку та формування 

організацій таким чином, щоб кожен працівник міг бути повністю 

використаний відповідно до його потенціалу. 

Школа науки управління 

1. Поглиблення розуміння складних управлінських проблем завдяки 

розробці та використанню моделей. 

2. Розвиток кількісних методів на допомогу керівникам, які приймають 

рішення в складних ситуаціях. 

Решту підходів можна коротко охарактеризувати так: 

2. Процесний підхід (підхід до управління як до процесу) розглядає 

управління як безперервну серію взаємопов'язаних управлінських функцій. Ця 
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концепція означає великий прорив в управлінській думці, широко 

використовується і в наш час. Процесний підхід вперше був запропонований 

прихильниками адміністративної школи управління, які намагалися описати 

функції управління. Однак ці автори були схильні розглядати такого роду 

функції як незалежні одна від одної. Процесний підхід, на противагу цьому, 

розглядає функції управління як взаємопов'язані. 

Управління розглядається як процес, тому що робота для досягнення 

цілей за допомогою інших - це не якась одноразова дія, а серія безперервних 

взаємопов'язаних дій. Ці дії, кожна з яких сама собою є процесом, дуже важливі 

для успіху організації. Кожна управлінська функція також являє собою процес, 

тому що так само складається із серії взаємопов'язаних дій. Процес управління 

є своєрідною загальною сумою всіх функцій. Різні вчені дають різні переліки 

цих функцій, але в цьому наборі є: прогнозування, планування, організація, 

розпорядництво, керівництво, мотивація, контроль, комунікація, дослідження, 

оцінка, прийняття рішення, підбір персоналу та деякі інші. 

Отже у прецесному підхіді управління розглядається як процес, тобто, як 

сукупність безперервних взаємопов'язаних дій. Ці дії, кожна з яких е також 

процесом, називають функціями менеджменту. Сучасний підхід (згідно з 

підходами Майкла Мескона, Майкла Альберта та Франкліна Хедоурі) виділяє 

чотири функції, які у взаємодії можна зобразити наступним чином: 

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК 

 

Управління за своєю сутністю є загальною сумою всіх функцій 

управління5 С. 10-45. 

3. Системний підхід в даному контексті означає, що керівники повинні 

розглядати організацію (або систему) як сукупність взаємопов'язаних 

елементів, таких як люди, структура, завдання та технологія, які орієнтовані на 

досягнення будь-яких цілей в умовах зовнішнього середовища, яке постійно 

змінюється. Для ефективного використання цього підходу треба добре знати 

теорію систем, що дає змогу інтегрувати в управлінні внески всіх шкіл, які в 

різний час домінували в теорії та практиці управління6 С. 9-53. 

4. Ситуаційний підхід концентрується на тому, що придатність різних 

методів управління визначається ситуацією. Оскільки існує така велика 

кількість факторів як в самій організації, так і в навколишньому середовищі, то 

немає єдиного "кращого" способу керувати організацією. Найефективнішим 

методом у конкретній ситуації є метод, який більш за все відповідає даній 

ситуації. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Наука управління у західній науці до початку ХХ століття традиційно 

розглядалася у контексті розгляду питань філософії, права, економіки. Сьогодні 

наука управління виокремилася від названих наук. На теперішній час за 

кордоном відомі чотири найважливіші підходи, які зробили істотний внесок у 

розвиток теорії та практики управління: підхід з позицій виділення різних шкіл 

в управлінні; процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Вони 

знайшли свій розвиток і у вітчизняній науці управління. 

 

III. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ ТА ЗМІСТ КУРСУ. 

Предметом управління в Національній поліції є управлінські відносини, 

спрямовані на організацію діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ у сфері 

громадського порядку та боротьби зі злочинністю). 

Предметом управління в Національній поліції охоплюються наступні 

напрямки: 

1. відносини по управлінню системою НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ в 

цілому, націлені на удосконалення її (системи) внутрішньої організації з метою 

створення належних умов для діяльності по зовнішньому управлінню; 

2. відносини пов’язані з безпосереднім управлінням підлеглими в їх 

роботі по боротьбі зі злочинністю та охороною громадського порядку. 

Вивчення курсу ―Управління підрозділами поліції превентивної 

діяльності‖ ставить завдання оволодіння слухачами загальними засадами його 

предмету – основними положеннями теорії, методології та практики 

управлінської діяльності органами внутрішніх справ щодо створення умов для 

успішної виконання ними завдань з охорони громадського порядку та боротьби 

зі злочинністю. 

Управлінські відносини в сфері зовнішнього управління ви будите 

вивчати на таких курсах, як ―Адміністративна діяльність НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ‖, ―Оперативно розшукова діяльність НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ‖, 

―Кримінальний процес‖. 

Виходячи за сказаного управління в Національній поліції – це свідомий 

організуючий вплив суб’єкта управління (керівництва МВС, УМВС, УМВСТ, 

міськрайлінорганів) на відповідні структурні підрозділи та окремих посадових 

осіб з метою забезпечення ефективного вирішення завдань з охорони 

громадського порядку, попередженню, розкриттю та розслідуванням злочинів. 

Отже поняття управління в сфері органів внутрішніх справ з управлінням в 

Національній поліції співвідносяться як загальне та часткове. 

Метою управління в Національній поліції є створення належних умов 

щодо упорядкованості, організованості діяльності особового складу 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ з метою максимально ефективної діяльності по 

боротьбі зі злочинністю та охорони громадського порядку.  
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Принципи управління в Національній поліції – це вихідні, основні 

правила, керівні настанови, норми, яких повинні підтримуватися суб’єкти 

управління при здійснені управлінської діяльності. 

Види принципів управління: 

1. Принцип соціальної спрямованості – означає, що вищі органи 

управління повинні знати про потреби, нестатки, запити своїх підлеглих, про їх 

забезпечення належними умовами, гідною оцінкою праці, системою просування 

по службі. Така інформація є необхідною для того, щоб недопустити штучного 

створення соціальної нерівності, яке може викликати соціальне напруження, 

конфліктну ситуацію. 

2. Принцип законності управлінської діяльності, по-перше, 

ґрунтується на підзаконному характері управлінської діяльності; по-друге – всі 

акти управління (накази, інструкції, розпорядження, вказівки – як усні так і 

письмові) повинні спиратися на закон. Ніякі посилання на необхідність, місцеві 

умови, інтереси справи, доцільність не можуть виправдовувати відхилення від 

закону. 

3. Принцип системності передбачає, що суб’єкт управління при 

виборі методів, форм, засобів впливу на об’єкт мусить враховувати зміни, які 

відбуваються в середовищі, в межах якого функціонує і розвивається система. 

Наприклад, НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ при організації боротьби з 

організованою злочинність повинні виходити з нової парадигми про причини та 

обставини збільшення кількості на території України організованих злочинних 

формувань, які займаються торгівлею та транспортуванням людей і які мають 

етнічних характер.. З огляду на таку ситуацію необхідно перебудовувати 

структуру ДБОЗ, ставити нові завдання тощо. 

4. Принцип комплексності в управлінні полягає в тому, що при 

управлінні НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ необхідно враховувати всі сторони 

роботи служб, підрозділів Національній поліції та співробітників, а саме: 

криміногенну ситуацію (динаміку і структуру злочинності та правопорушень); 

штатну забезпеченість; матеріально-технічне постачання (наприклад, 

відсутність комплексного підходу до боротьби з нелегальною міграцією 

(нестача коштів на видворення та утримання іноземців) зводять нанівець всі 

зусилля НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ в цій галузі); кваліфікацію і професіоналізм 

фахівців та співробітників; умови праці; стан службової дисципліни; стосунки 

між співробітниками; зв’язки з населенням. 

Ігнорування принципів системності та комплексності в управлінні чи 

невміння їх використовувати на практиці не дозволяє досягти намічених цілей 

або дозволяє досягти їх частково, з надто великими затратами сил і засобів. 

Гласність в управлінні – це забезпечення доступності обговорювання й 

компетентної участі всіх учасників управлінських відносин у прийнятті 

управлінських рішень на основі широкої поінформованості й врахування 

суспільної думки. Гласність включає правдиву, своєчасну і широку інформацію 

про дійсний стан справ у закладі, організації, є вираженням довіри і поваги до 
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людей, їх здатності розбиратися в поточних подіях, виробити правильне 

рішення. 

Принцип поєднання єдиноначальності та колегіальності. 

Єдиноначальність прямо пов’язана з персональною відповідальністю 

керівників за результати прийнятих рішень і є важливим засобом забезпечення 

оперативності управління. Колегіальність виступає як форма колективної 

розробки проектів рішень, підвищує ступінь їх обґрунтованості, сприяє 

підвищенню відповідальності колективу в процесі виконання вироблених і 

прийнятих управлінських рішень. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, предметом управління в Національній поліції є управлінські 

відносини, спрямовані на організацію діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ у 

сфері громадського порядку та боротьби зі злочинністю). Основною метою 

управління в Національній поліції є створення належних умов щодо 

упорядкованості, організованості діяльності особового складу 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ з метою максимально ефективної діяльності по 

боротьбі зі злочинністю та охорони громадського порядку. 

 

IV. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. 

Управління в органах внутрішніх справ є різновидом державного 

управління в адміністративно-політичній сфері. Для достатньо глибокого і 

всебічного дослідження управління в Національній поліції необхідно спочатку 

вивчити умовні ―корені‖, що знаходяться в державному управлінні, яке є 

складовою частиною соціального управління, тобто розглянути поняття, 

особливості та види управлінських відносин в цілому, і лише потім поняття, 

об’єкти і суб’єкти та головну мету управління в органах внутрішніх справ. 

Термін ―управління‖ вам уже відомий. Ви з ним ознайомилися під час 

вивчення курсу адміністративного права, в якому дається визначення 

соціального та державного управління. Цей термін в пНаціональної 

поліціїякденному житті також вживається різними людьми в різних аспектах 

(управляти автомобілем, управляти ростом рослини тощо).  

Отже, управління можна визначити, як діяльність з керівництва чимось 

або кимсь. Залежно, хто здійснює управління і ким або чим управляють 

виділяють наступні види управління: 

1. Біологічне – це управління в живій природі (клітинами рослин або 

тварин). 

2. Технічне – це управління механізмами, пристроями, технікою. 

3. Соціальне – це управління людини людиною, суспільством в 

цілому.  
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Найсуттєвішою ознакою соціального управління, яка відрізняє його від 

технічного та біологічного, є те, що воно соціальне за характером і 

здійснюється шляхом впливу на свідомість і волю людини або групи людей чи 

суспільства в цілому. 

Соціальне управління можна поділити на види: 

1. державне (в широкому розумінні – це сукупність усіх видів 

діяльності держави (тобто усіх форм реалізації державної влади в цілому). 

Правомірно лише на рівну аналізу в цілому системи соціального управління). 

Вивчаючи курс адміністративного права ми давали визначення державного 

управління в вузькому розумінні – як особливий та самостійний вид діяльності 

держави, що здійснює окрема система спеціальних державних органів (органів 

виконавчої влади) [20]. 

2. громадське (управління справами громадських формувань) 

3. виробниче (управління підприємствами, організаціями, установами) 

4. приватне (управління між окремими приватними особами, без 

посередництва держави – в сім’ї). 

Отже, управління в широкому розумінні – це вплив кого-небудь на щось 

або когось, в результаті якого підтримується якийсь стан, або здійснюється 

його якісна заміна і в кінцевому результаті сприяє досягненню мети, заради 

якої здійснювався цей вплив.  

В теорії менеджменту (складове від англ. manage - керувати та men – 

людина, яка виникла в кінці ХІХ ст. і основоположником якої був амереканець 

Джозеф Вартон) «управление определяют как особый вид деятельности, 

превращающий неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и 

производительную группу». 

Для вірного уявлення управління, як соціального явища слід виходити із 

змісту управління як функції організованих систем, створених для забезпечення 

взаємодії складових елементів, що підтримують необхідний режим 

функціонування з метою досягнення поставлених цілей та завдань. Згідно з 

теорією систем, всі явища навколишнього природного середовища, тобто 

об’єкти, предмети – це складні системи, що складаються з багатьох елементів, 

взаємопов’язаних між собою. З’ясування поняття управління неможливо без 

розуміння теорії систем, її складових елементів. 

Модель системи управління 

Виходячи з положень загальної теорії систем, управління – це процес 

цілеспрямованого впливу суб’єкта на визначений об’єкт для досягнення 

поставленої мети, результату. 

Суб’єкт управління – це той, хто керує, а об’єкт управління – це те, що 

керується суб’єктом управління. За сутністю та змістом взаємодія між 

елементами управління визначається як взаємозв’язок, взаємодія. Тобто 

суб’єкт, впливаючи на об’єкт досягає від нього бажаної поведінки, бажаної дії, 

водночас, й об’єкт може ставити перед суб’єктом різні вимоги, просити 
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додаткових ресурсів, покращення умов тощо. Тому, взаємозв’язки між 

суб’єктом та об’єктом управління поділяються на такі види:  

1. прямий зв’язок – це вплив суб’єкта на об’єкт; 

2. зворотній зв’язок – це інформування об’єктом управління у 

відповідній формі про сприйняття чи неприйняття керуючого впливу суб’єкта 

управління. 

Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що між суб’єктом і 

об’єктом управління існує означена, відповідна єдність, яка визначається 

поняттям ―внутрішнє середовище‖, а якщо вплив суб’єкта управління 

здійснюється на якісь процеси, явища суспільного життя, то таке управління 

визначається поняттям ―зовнішнє управління‖. 

Таким чином, управлінські відносини являють собою конкретну форму 

соціальних зв’язків свідомовольового й організаційного характеру, в яких одна 

сторона (суб’єкт) є носієм функцій управління, а інша (об’єкт) випробує її 

регулюючий вплив, який відповідає відповідним цілям управління [8]. 

Особливе місце серед різновидів державного управління в 

адміністративно - політичній сфері займає управління в органах внутрішніх 

справ. Підтримуючи думку О.М. Бандурки, вважаємо, що управління в 

Національній поліції як різновид державного управління повинно 

забезпечувати взаємодію систем, підрозділів і служб НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ як єдиного цілого з метою успішного виконання поставлених перед 

ними завдань у сфері внутрішніх справ держави.  

Сфера внутрішніх справ, як відомо, є складною і багатогранною. Перед 

органами внутрішніх справ поставлена низка специфічних завдань, пов’язаних 

із забезпеченням особистої безпеки громадян, захистом гарантованих прав, 

свобод і інтересів як окремої особи чи групи осіб, так суспільства і держави в 

цілому від злочинних чи інших посягань; з попередженням і припиненням 

злочинів і правопорушень; із здійсненням ліцензійно-дозвільної діяльності; з 

охорони власності за договором тощо. 

Об’єктивно існуючий взаємозв’язок між усіма завданнями, що поставлені 

перед органами внутрішніх справ, дозволяє оцінювати сферу внутрішніх справ, 

як самостійний об’єкт державного управління, а специфічні ознаки і 

властивості, що створюються у сфері внутрішніх справ обумовлюють 

виникнення і існування специфічного різновиду державного управління – 

управління в Національній поліції. 

Управління в сфері органів внутрішніх справ – це особливий вид 

діяльності спеціально створених апаратів та спеціально призначених посадових 

осіб по упорядкуванню діяльності системи НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, 

забезпеченню її оптимального функціонування і розвитку з метою ефективного 

вирішення завдань по боротьбі із злочинністю та охорони громадського 

порядку, поставлених перед нею. 



 28 

Управління в сфері органів внутрішніх справ (А.М. Плішкін) – це 

різновид державного управління, який забезпечує взаємодію систем, служб і 

підрозділів Національній поліції як єдиного цілого з метою виконання 

поставлених перед ними завдань з охорони громадського порядку та боротьби 

зі злочинністю. 

Управління в Національній поліції представляє собою цілеспрямовану 

організуючу діяльність, яка характеризується своїми специфічними об’єктами і 

суб’єктами управління у сферах внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Об’єкти внутрішнього управління в Національній поліції – це відносини, 

які виникають всередині системи управління (наприклад, між керівниками і 

підлеглими тощо) і направлені на підтримку її у стані, що забезпечує найкраще 

вирішення завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі 

злочинністю.  

Об’єкти зовнішнього управління в Національній поліції – це суспільні 

відносини у сфері внутрішніх справ, що пов’язані з забезпеченням особистої 

безпеки громадян, захистом гарантованих законом прав, свобод і інтересів як 

окремої особи чи групи осіб, так суспільства і держави від протиправних 

посягань; зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності, дізнання і слідства; 

із забезпеченням безпеки дорожнього руху та протипожежної безпеки; із 

здійсненням ліцензійно-дозвільної діяльності; з охорони власності за 

договором, регулювання і забезпечення яких відповідними нормативними 

актами поставлено в обов’язок органам внутрішніх справ. 

Суб’єктами управління в Національній поліції – це структурно окреслені 

спільноти людей з органами управління, які формуються ними та керівним 

складом, наділеним управлінськими функціями та який здійснює управлінську 

діяльність.  

Серед суб’єктів управління в Національній поліції можна виділити дві 

великі групи:  

- ―зовнішня‖ – це всі атестовані працівники НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ, незалежно від посад, які вони займають, і спеціальних звань, що вони 

мають. 

- ―внутрішня‖ – це сукупність керівників усіх рангів, що працюють в 

Національній поліції.  

Управління в Національній поліції має свою організаційну структуру, яка 

передбачає наявність визначеного порядку розподілу між структурними 

підрозділами функцій, повноважень та відповідальності. 

Зміст організаційної структури управління включає в себе наступні 

організаційно-правові елементи: 

1. склад (перелік) структурних підрозділів органу внутрішніх справ (у 

тому числі посад); 

2. систему його структурних зв’язків (взаємозв’язків між 

підрозділами); 
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3. визначений порядок розподілу між структурними підрозділами 

функцій, повноважень та відповідальності. 

Організаційна структура НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – це внутрішня 

побудова НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, яка включає в себе систему 

взаємопов’язаних та взаємодіючих структурних підрозділів (посадових осіб), 

між якими у визначеному порядку здійснений розподіл функцій та 

повноважень, також відповідальність за результати їх виконання.  

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, управління в Національній поліції – це особливий вид діяльності 

спеціально створених апаратів та спеціально призначених посадових осіб по 

упорядкуванню діяльності системи НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, забезпеченню її 

оптимального функціонування і розвитку з метою ефективного вирішення 

завдань по боротьбі із злочинністю та охорони громадського порядку, 

поставлених перед нею. Відповідно, організаційна структура НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ – це внутрішня побудова НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, яка включає в 

себе систему взаємопов’язаних та взаємодіючих структурних підрозділів 

(посадових осіб), між якими у визначеному порядку здійснений розподіл 

функцій та повноважень, також відповідальність за результати їх виконання. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Підсумовуючи, зазначемо, що історія науки управління розвивалася 

паралельно з основними історичними віхами змін культур та соціальних станів. 

Традиційно виділяють п’ять управлінських революцій, які поетапно 

розкривають розвиток процесів управління в державі. 

Основою, підгрунтіям, базою для розвитку науки управління стали 

наукові погляди стародавніх філософів Сократа, Платона, Аристотеля, 

Ульпіана, які розвивали свої ідеї з приводу управління державою, побудови 

суспільства. Розвиток управлінської наукової думки відбувався і надалі в 

основному у працях філософів. Провідні думки щодо управління державою 

висловлювали Ф. Аквінський, Ж. Боден, Н. Макіавеллі, Т. Компанелла, Т. Мор, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Фур'є, О. Конт, Г. Спенсер, Е. 

Дюркгейм, а також Гегель, Монтеск'є, Декарт, Гельвецій та інші.  

На теперішній час за кордоном відомі чотири найважливіші підходи, які 

зробили істотний внесок у розвиток теорії та практики управління, а саме: 

підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні; процесний підхід; 

системний підхід; ситуаційний підхід. 

Вітчизняні науковці вже вивчають управління як окрему науку  у 

спеціальних закладах освіти. Одним із провідних напрямків управління є 

управління в органах внутрішніх справ. 

Звертаючись до навчальної дисципліни «Управління підрозділами поліції 

превентивної діяльності» у лекції доцільно визначається предмет управління в 

Національній поліції (управлінські відносини, спрямовані на організацію 

діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ у сфері громадського порядку та 

боротьби зі злочинністю), його мета (створення належних умов щодо 
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упорядкованості, організованості діяльності особового складу 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ з метою максимально ефективної діяльності по 

боротьбі зі злочинністю та охорони громадського порядку), принципи (принцип 

соціальної спрямованості, законності управлінської діяльності, системності, 

комплексності в управлінні, гласності в управлінні, принцип поєднання 

єдиноначальності та колегіальності) та система управління в Національній 

поліції (суб’єкт, об’єкт та взаємозв’язок між ними). 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на поняття 

управління та його характеристики, усвідомити предмет, задачі та зміст курсу 

―Управління в Національній поліції‖, а також з’ясувати зміст поняття та 

характеристика управління в Національній поліції. Необхідно чітко зрозуміти 

принципову схему системи управління. Під час підготовки даної теми 

необхідно усвідомити сутність, походження та етапи розвитку науки 

управління. Особливо слід наголосити на правотворчій діяльності та 

використанні норм права в процесі управління. Під час підготовки теми слід 

з’ясувати актуальні проблеми удосконалення науки управління, удосконалення 

управління у системі МВС України, реформування органів 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. 
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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 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0786-09 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
 сформувати знання у слухачів про роль керівника в Національній 

поліції;  

 сформувати знання у слухачів про стилі керівництва; 

 розвинути у слухачів навички визначення стилю керівництва на 

конкретному прикладі; 

 сформувати знання про функції керівника в процесі управління; 

 сформувати знання у слухачів про вимоги до керівника органами 

внутрішніх справ; 

 розвинути у слухачів вміння визначати, яким вимогам відповідає 

конкретний керівник (наприклад, командир навчального взводу), чи може він 

виконувати усі покладені на нього функції керівника, чи є у колективі 

неформальні лідери і яким вимогам вони відповідають. 

 

ВСТУП 

Хто такі керівники в Національній поліції, якого стилю вони повинні 

дотримуватись в управлінні органами внутрішніх справ, які функції управління 

повинні брати на себе особисто? У зв'язку з цим слід розглянути поняття і суть 

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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стилю управління, функції керівника в процесі управління, вимоги до 

керівників органів внутрішніх справ, оцінку особистості керівника органів 

внутрішніх справ, культуру управління, здоров'я керівника і його вплив на 

службову діяльність. 

Стиль управління кожного конкретного керівника – це упорядкована 

сукупність робочих, практичних прийомів його поведінки і стосунків з 

підлеглими в процесі управління, тобто в розробці, прийнятті рішень, 

організації їх виконання і контролю оперативно-службової діяльності. В стилі 

управління відображується власна концепція керівника, його особистість, 

досвід, кругозір, характер; це його почерк, ділові манери і ділова професійна 

грамотність. В стилі управління виявляється єдність професійних, 

організаційних, ідейно-політичних, моральних та інших якостей керівника. 

Стиль управління, роботи, діяльності, способу життя будь-якої 

особистості, в тому числі й керівника, залежить від багатьох факторів: 

темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік), характеру, 

інтересів, життєвих потреб, стану здоров'я, побутових і сімейних умов. 

 

І. КЕРІВНИК В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ. 

Успішне функціонування колективу в цілому, як і успішна діяльність 

кожного члена колективу, вимагають значних зусиль по їх організації, 

визначенню цільової направленості, координації діяльності індивідуумів і груп, 

створення умов для такої діяльності, тобто потребують управління. Тому одним 

із важливих аспектів організації праці в колективах є поділ працівників на 

керуючих і керованих. Керівник - головний і організуючий елемент соціальних 

систем управління. 

У системі органів внутрішніх справ та підпорядкованих їм служб 

працюють сотні тисяч громадян. Їх щоденну працю, взаємодію між ними. 

виробничі, економічні і соціальні проблеми, що виникають у процесі 

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ, організують і 

вирішують керівники різних ланок. 

До керівного складу в системі Міністерства внутрішніх справ відносяться 

керівництво Міністерства, галузевих служб МВС, начальники та їх заступники 

в обласних, міських та районних управліннях, відділах і відділеннях та Їх 

структурних підрозділах, слідчих апаратах, командири стройових підрозділів 

(полків, батальйонів, рот і взводів) і всі ті посадові особи, які мають 

повноваження щодо управління особовим складом на постійній чи тимчасовій 

основі. Оперативно-розшукові та інші службові завдання, які виконують органи 

внутрішніх справ, їх місце і роль в системі виконавчої влади настільки складні, 

різноманітні й динамічні, що їх вирішенням займаються не окремі особи, а цілі 

колективи керівників-професіоналів.  

Практично в кожному органі внутрішніх справ функції управління 

виконує кілька посадових осіб. Якщо розглянути районний відділ внутрішніх 

справ, то це начальник райвідділу, кілька його заступників, начальники 

галузевих відділів і відділень та їх заступники (карного розшуку, служби 

боротьби з економічною злочинністю, державто інспекції, дільничних 
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інспекторів, чергових частин, служб державної охорони та інших), командири 

стройових підрозділів, старші оперативні працівники, старші дільничні 

інспектори, старші інспектори служб. 

Вершиною розпорядчої влади в даному випадку с начальник районного 

відділу внутрішніх справ, перша особа в управлінні службовою діяльністю, але 

роль і значення інших керівників в «ієрархічній» системі управління теж 

немала. Органи та підрозділи внутрішніх справ України працюють в основному 

цілодобово, щоденно на всій території держави. Вони мають відношення 

фактично до всіх сфер соціального, економічного і політичного життя держави. 

Хто ті люди, які організують діяльність органів внутрішніх справ, спрямовують 

їх на виконання законів держави, приймають управлінські рішення, 

підбирають, розставляють і виховують особовий склад, контролюють 

виконання ним службових обов'язків, мають великі власні обов'язки й права і 

несуть персональну відповідальність за функціонування системи?  

Особливості керівника НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ визначені в 

Дисциплінарному Статуті НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ україни від 29.06.1991р. 

оголошеного Наказом МВС України від18.09.1991р.№403, де визначено 

компетенцію начальників-керівників в цілому і начальників певних рангів. 

―Начальник, записано в п.5 Статуту – несе відповідальність за стан 

дисципліни серед підлеглих.Він повинен постійно бути прикладом у 

додержанні законності, дисципліни, бездоганному виконанні вимог присяги, 

статутів, наказів і норм моралі, розвивати і підтримувати у підлеглих свідоме 

ставлення до виконання службових обов`язків, почуття честі і гідності, 

заохочувати розумну ініціативу, самостійність, старанність у службі, суворо 

карати за недбалість. 

Особливу увагу (керівник) начальник повинен приділяти вивченню 

індивідуальних якостей підлеглих, додержанню статутних відносин між ними, 

згрупуванню колективу, своєчасному встановленню причин присутності 

підлеглих і запобіганню їм, створенню обстановки нетерпимого ставлення до 

порушення дисципліни.(Особливості проходження служби рядовим та 

начальницьким складом НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ.Київ.1994р.) 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, у системі органів внутрішніх справ та підпорядкованих їм служб 

працюють сотні тисяч громадян. Їх щоденну працю, взаємодію між ними. 

Виробничі, економічні і соціальні проблеми, що виникають у процесі 

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ, організують і 

вирішують керівники різних ланок. 

 

ІІ. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ. 

 

У теорії та практиці управлінської діяльності керівника визначилися 

кілька підходів до типології стилів керівництва. Залежно від ряду факторів 

виділяються такі стилі і методи управління: контактний, дистанційний, 

делегуючий, проблемний, цілепостановочний. 
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Керівник контактного стилю, на відміну від дистанційного, віддає 

перевагу безпосередньому спілкуванню з виконавцями. Делегуючий стиль 

передбачає передачу підлеглим частину повноважень начальника, проблемний 

заохочує ініціативу, самостійність мислення підлеглих, ставлячи перед ними 

проблему в цілому і націлюючи на самостійний пошук її вирішення. Дещо 

подібний до цього стилю цілепостановочний стиль, коли керівник визначає 

мету, надаючи підлеглим повну свободу в підборі шляхів та методів її 

досягнення. Ці стилі можуть виступати і як елементи стилю конкретного 

керівника. Наприклад, одночасно можна притримуватись дистанційного, 

делегуючого та проблемного стилів.  

Виділяють також стилі негативного характеру; консервативний, 

бюрократичний, волюнтаристичний, анархічний, догматичний та інші. 

Керівник-бюрократ може зовні здаватися людиною ділового стилю, але 

насправді це його повна протилежність - замість оптимальності, стислості, 

оперативності, своєчасності прийняття рішень - формалізм, заорганізованість, 

величезний потік паперів, звітів, резолюцій, псевдоділова метушня. 

Стиль управління знаходиться в тісному зв'язку і взаємодії з методом 

управління. Окремі вчені й спеціалісти не визнають різниці між ними і 

розглядають їх як рівнозначні. Але різниця між цими поняттями є і вона досить 

суттєва. 

Якщо метод управління може бути загальновживаним комплексом 

способів і прийомів впливу суб'єкта на об'єкт управління, незалежним від 

керівника, то стиль управління залежить від індивідуальності керівника, стиль 

управління завжди суб'єктивний, при всій об'єктивності форм, в яких він 

проявляється. «Метод і стиль можна порівнювати з нотами і манерою 

виконання музичного твору, ноти одні для всіх, але кожний виконавець трактує 

твір по-своєму» . 

На практиці в Національній поліції стиль управління часто 

недооцінюється. Неможливо погодитися з тим, що саме тільки ретельне 

виконання наказів, інструкцій та інших управлінських рішень вищого 

керівництва, дотримання статутів забезпечать достатній рівень діяльності 

системи. 

Стиль управління в Національній поліції має особливе значення у важких 

умовах функціонування системи, коли від керівника і колективу вимагається 

віднайдення ефективного виходу Із становища, застосування найбільш 

оптимальних прийомів і методів поліпшення ситуації, мобілізації зусиль всього 

колективу на спільні дії. 

У формуванні стилю управління велику роль відіграють стосунки, що 

складаються між керівником і підлеглими. Стиль управління не є раз І 

назавжди установленим, він може і повинен змінюватись залежно від умов 

діяльності системи. В чистому вигляді типи стилю керівництва, як і 

темпераменти, практично не зустрічаються. Можна говорити лише про 

переважання елементів того або іншого стилю.  

Серед більшості вчених та практиків одержав визнання поділ стилів 

керівництва на три основних: директивний, демократичний та ліберальний. 
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Вони відрізняються порядком розподілу обов'язків, методами розробки і 

виконання рішень, формами контактів керівництва з виконавцями та контролю 

за їх діяльністю. Від стилю керівника залежить те, що називають 

«мікрокліматом» у колективі. 

Керівник органу внутрішніх справ, у залежності від обставин, повинен 

користуватися або авторитарним, або демократичним стилем, поєднувати 

високих особистих якостей керівника - бездоганної справедливості, глибокого 

знання справи, вміння прогнозувати можливі наслідки прийнятих рішень. Там, 

де керівник авторитарного типу не має таких якостей або має, але на 

недостатньому рівні, обов'язково виникають конфлікти і плинність кадрів. 

Директивний стиль виправдовує себе там, де потрібно діяти рішуче, швидко 

приймати рішення. Він є єдино можливим для особи, яка керує операцією 

затримання озброєного злочинця, гасінням пожежі, рятуванням людей, в тому 

числі, під час стихійного лиха, забезпечення охорони громадського порядку під 

час проведення масових заходів. 

Демократичний стиль передбачає надання підлеглим самостійності, 

обговорення проблем у колективі, проведення нарад із заступниками або 

виконавцями. Це поважне шанобливе ставлення до підлеглих, критика і 

самокритика, вміння враховувати думку інших, це стиль переконання і 

пояснень, це врахування можливостей підлеглих і терпиме ставлення до їх 

непринципових недоліків. 

Керівник-ліберал є протилежністю керівнику-автократу. Ліберальний 

стиль грунтується на повній довірі до виконавців, на їх самостійних діях у 

межах функціональних обов'язків і невтручанні керівника в їх діяльність. 

Розпорядження керівника ліберального стилю висловлюються у формі прохань, 

ввічливо і шанобливо, без належного контролю за їх виконанням. 

Ліберальний стиль управління не має розмаху, бо це діяльність в межах 

інструкцій і постанов, очікування вказівок згори, уникнення ініціатив, що 

виходять за межі встановленої компетенції, це недопущення ризику та 

діяльності, не узгодженої з вищим керівництвом. Керівники-ліберали заграють 

з підлеглими, потурають їм, не контролюють їх діяльність. При ліберальному 

стилі недоліки не усуваються, проблеми не вирішуються, а, навпаки, 

накопичуються, тому, звичайно, прихильники ліберального стилю серед 

керівників органів внутрішніх справ довго не затримуються. 

Керівник ліберального стилю може перебувати на виборних посадах, у 

творчих колективах, в наукових уста розкриваються в процесі управління. 

Роль керівника підрозділу виявляється в його здатності реалізувати цілі 

вищого органу шляхом здійснення покладених на нього функцій. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, традиційно стилі керівництва в Національній поліції поділяють на 

директивний, демократичний і ліберальний. Керівник в Національній поліції 

повинен обирати стиль керівництва відповідно до ситуації, що склалася, там, де 

потрібно, діяти рішуче, швидко приймати рішення, а у пНаціональної 
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поліціїякденному житті – обговорення проблем у колективі, проведення нарад 

із заступниками або виконавцями. Ліберальний стиль керівництва не є 

притаманним для управління в Національній поліції. 

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ. 

Керівник повинен знати свої функг^іопальні обовязки, свої права і 

повноваження в різних сферах службової діяльності: в організації оперативно-

службової діяльності, в підборі, підготовці, вихованні і розстановці кадрів, 

створенні необхідних умов для їх роботи, розпорядженні матеріальними 

цінностями і фінансами, прогнозуванні ситуації і плануванні роботи. Керівник 

повинен знати свою компетенцію щодо вжиття заходів покарання і заохочення, 

щодо організації службових відряджень, щодо прийому на роботу і звільнення. 

Керівник повинен здійснювати свої функції такими методами і засобами, 

щоб вони були зрозумілими для колективу в цілому і окремих працівників, 

враховувати, що інтереси підлеглих не завжди співпадають з намірами 

керівників, і навпаки. 

Функції керівника здійснюються безперервно і циклічно, залежно від 

обставин і завдань, вони мають охоплювати всі напрямки діяльності органу 

внутрішніх справ і окремих його підрозділів. Залежно від завдання, обсягів і 

часу виконання, функції керівника можуть поділятися на основні і допоміжні, 

постійні й тимчасові, внутрішні й зовнішні, але серед них немає другорядних. 

Кожний день керувати органом внутрішніх справ - це постійна функція 

начальника органу, займатись науковою організацією праці - допоміжна, 

очолювати міжрайонну пошукову групу, організовану наказом вищого 

керівника-тимчасова, розробити графік чергування, виплатити заробітну плату 

- внутрішня, функція зв'язку з населенням і засобами масової інформації - 

зовнішня. За робочий день начальник районного відділу внутрішніх справ 

десятки разів може змінювати види своєї 

Організаційно-адміністративні передбачають здійснення таких методів і 

прийомів управління, які здатні забезпечити найвищу ефективність діяльності 

органу внутрішніх справ. Начальник органу спільно з відповідними службами 

розподіляє обов'язки між підлеглими, координує їх діяльність, здійснює підбір, 

навчання, розстановку І переміщення кадрів, видає накази і розпорядження, 

організує виконання поставлених перед системою завдань, 

Керівник органу внутрішніх справ виконує і спеціальні функції, як 

найбільш професіонально підготовлений працівник, грамотно ставить, 

роз'яснює шляхи їх виконання, особисто очолює оперативно-розшукові групи 

по розкриттю найбільш небезпечних злочинів, навчає підлеглих за принципом 

«роби, як я». Керівник органу внутрішніх справ виконує і специфічні функції 

по управлінню операти-вно-розшуковою діяльністю НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ, займаючись нею особисто. 

Функції забезпечення направлені на матеріально-технічне, фінансове, 

медичне та інше забезпечення оперативно-службової діяльності. 

Виховна функція керівника здійснюється в процесі його пНаціональної 

поліціїякденної діяльності. Керівник виховує і особистим прикладом, і 
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навчанням, і контролем, методами переконання і примусу. Керівник постійно 

повинен мати на увазі виховне значення прийнятих ним управлінських рішень. 

Виховну функцію бажано здійснювати адресно з метою позитивного впливу на 

конкретних працівників, корекції їх поведінки, свідомого відповідального 

ставлення до виконання покладених на них обов'язків. 

Методичні функції передбачають розробку найбільш ефективних 

прийомів і методів підготовки, прийняття і виконання управлінських рішень. 

Контрольні функції направлені на вивчення і перевірку стану керованої 

системи (об'єкта управління) після реалізації організаційно-адміністративних 

функцій. 

Керівник органу внутрішніх справ виконує з начні представницькі 

функції, бо він є, по суті, громадським діячем, бере участь у різних нарадах і 

конференціях, у роботі різних виборних органів, підтримує зв'язки з 

громадськими організаціями, спільно з ними розробляє рішення щодо охорони 

громадського порядку, профілактики правопорушень, з різних соціальних 

питань і тим самим виконує громадські функції. 

Усі функції по управлінню системою керівник повинен виконувати 

своєчасно і комплексно. 

Функціональні обов'язки керівника розробляються на певний час, вони 

змінюються залежно від тих прав і повноважень, які надає вищий суб'єкт 

управління відповідно до діючого законодавства і нормативних актів МВС 

України. Приклад: Рішенням розширеної наради керівного складу 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ за участю Міністра внутрішніх справ України 

26.09.2003 р. вирішила: 

―п.6.1 до 01.12.2003 року здійснити аналіз законодавства та відомчо-

нормативних правових актів з позиції їх антикорупційного спрямування, 

підготувати пропозиції щодо їх вдосконалення. Розробити та подати на розгляд 

до кабінету міністрів України прект Закону України ―Про внесення змін і 

доповнень до Закону України ―Про державну службу‖‖ в якому закріпити 

статус правоохоронних органів в системі державної служби України. 

П.6.2. До 01.01.2004 р.завершити доопрацювання та подати на 

затвердження проекти Положення про проходження служби рядовим та 

начальницьким складом НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ та Дисциплінарного 

статуту НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Передбачити сувору відповідальність 

вимог вищевказаних документів положенням трудового законодавства‖. 

Орієнтовно функціональні обов'язки начальника Управління МВС 

України в області можуть бути такими: 

Начальник УМВС є області'. 

1. Одночасно за посадою є: 

а) начальником поліції області; 

б) головою колегії управління, організує її роботу, втілює у життя її 

рішення; 

в) керівником оперативної наради з усіх питань діяльності Управління, 

органів та підрозділів; 
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г) начальником цивільної оборони Управління внутрішніх справ 

(забезпечує вирішення питань військове" мобілізаційної роботи); 

д) старшим оперативним начальником для органів, підрозділів, установ, 

учбових закладів, підпорядкованих безпосередньо МВС України, які 

розташовані на території області, забезпечує їх постійну взаємодію з 

територіальними органами внутрішніх справ, делегує свої функції 

оперативного управління деякими з цих органів, підрозділів, установ своїм 

заступникам; 

є) першим заступником керівника оперативного штабу під час 

проведення операції «Сполох», забезпечує діяльність органів внутрішніх справ 

під час проведення операції, а також навчань і тренувань; 

ж) заступником голови обласної координаційної ради з питань охорони 

правопорядку та боротьби зі злочинністю. 

2. У разі необхідності делегує своїм заступникам та іншим керівникам 

частину наданих йому за посадою повноважень. 

3. Здійснює на засадах єдиноначальності та колегіальності загальне 

керівництво діяльністю Управління вирішення покладених на нього завдань. 

4. Організує в Управлінні внутрішніх справ: 

а) збирання та аналіз інформації про оперативну обстановку; 

б) контроль за виконанням законів, рішень органів державної влади та 

управління, наказів, вказівок, рішень колегії МВС України; 

в) використання позитивного досвіду роботи органів та підрозділів 

внутрішніх справ України, виявлення, вивчення та упровадження досвіду 

роботи підпорядкованих органів; 

г) реєстрацію та облік вчинених злочинів, а також результатів 

оперативно- службової діяльності; координує використання у боротьбі зі 

злочинністю автоматизованого банку даних; 

д) організовує роботу щодо розкриття особливо тяжких злочинів та 

розшуку небезпечних озброєних злочинців. 

5. Організовує матеріально-ресурсне забезпечення органів, підрозділів та 

установ внутрішніх справ, для чого: 

а) забезпечує планування і фінансування, ефективне використання коштів 

та матеріальних засобів, які виділяються на утримання органів внутрішніх 

справ, додержання режиму економії; 

б) затверджує кошториси на капітальний ремонт і технічні (технологічні) 

проекти на будівництво підприємств, будинків та споруд; 

в) дозволяє придбання І утримання органами внутрішніх справ техніки та 

майна (згідно з наказом МВС України), пгреводить підпорядковані 

підприємства та організації з однієї групи за оплатою праці до іншої у зв'язку зі 

зміною обсягів виробництва, відносить заново створені підприємства складу і 

членів сімей працівників органів та підрозділів внутрішніх справ; 

д) дозволяє видачу одноразової допомоги та приймає особисто рішення 

про матеріальну допомогу працівникам органів внутрішніх справ; 

6. Організує і контролює роботу з кадрами: 
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а) призначає на посади і звільняє з них працівників органів, підрозділів та 

установ відповідно до встановленої номенклатури посад; 

б) присвоює чергові спеціальні звання начальницького складу до 

підполковника поліції (підполковника внутрішньої служби) включно; 

в) звільняє з органів внутрішніх справ осіб начальницького складу до 

підполковника поліції (підполковника внутрішньої служби), а через хворобу зі 

зняттям з військового обліку - до полковника поліції (полковника внутрішньої 

служби) включно; 

г) керує групами професійної підготовки начальників служб управління і 

начальників міськрайорганів внутрішніх справ та відділів поліції; 

д) у встановленому порядку, керуючись типовими штатами, створює, 

затверджує штати, реорганізує і скасовує підрозділи, затверджує штати 

підрозділів (за винятком апарату управління державної служби охорони), 

змінює категорію працівників у межах встановленого фонду заробітної плати і 

загальних лімітів чисельності для міських і районних органів внутрішніх справ, 

відділів поліції. 

7. Здійснює адміністративно-розпорядчу діяльність, у тому числі: 

а) здійснює дисциплінарну практику в повному обсязі наданих йому 

Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ повноважень, заохочує 

громадян за активну роботу з охорони громадського порядку і боротьби зі 

злочинністю; 

б) видає у межах своєї компетенції, на основі і у виконання законів та 

інших нормативних актів, накази та Інструкції (в тому числі, спільні з 

керівниками інших відомств) і дає вказівки, обов'язкові для виконання 

безпосередньо підпорядкованими органами, підрозділами, підприємствами та 

установами. 

Орієнтовно функціональні обов'язки начальника відділу УМВС в місті, 

районі можуть бути такими. 

Начальник відділу: 

1) керує діяльністю відділу внутрішніх справ (далі - відділу) та забезпечує 

виконання поставлених перед відділом завдань; є начальником органу дізнання, 

старшим оперативним начальником для всіх (за винятком вищих)  

- Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом 

органів внутрішніх справ України; 

- Положення про порядок застосування вогнепальної зброї; 

- Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського 

порядку в Україні; 

- Правила дорожнього руху; 

Керівник органу внутрішніх справ повинен постійно керуватись наказами 

МВС України, які встановлюють порядок прийому, реєстрації, обліку і 

розгляду в органах, підрозділах та установах внутрішніх справ України заяв, 

повідомлень та іншої інформації про злочини і пригоди; визначають заходи 

щодо подальшого вдосконалення діяльності чергової служби; регламентують 

організацію оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ; 

передбачають заходи щодо підвищення рівня загальної та професійної 
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культури, службової етики працівників органів внутрішніх справ та ролі 

керівників в організації виховної роботи; іншими законодавчими та 

нормативними актами на його розсуд. 

Для керівника необхідні такі високі моральні якості, як особиста 

дисциплінованість та законослухняність, культура, чесність, людяність, 

доступність. 

Нарешті, начальник органу внутрішніх справ або структурного підрозділу 

повинен мати добре здоров'я, про що вже йшлося, оскільки найбільші в 

колективі психологічні та фізичні навантаження лягають на нього. Керівник 

повинен не шкодувати себе, але співчувати іншим. 

Важливе значення для керівника мають ініціативність, вміння і бажання 

знайти нове, самокритичність, здатність відстоювати свою думку та інтереси 

колективу. Керівник не повинен боятись вищого начальства, тремтіти перед 

ним. Якщо начальник скаржиться, що йому немає з ким працювати, що підлеглі 

ні до чого не придатні, то він не на своєму місці. 

Керівник - приклад для колективу. Він повинен виховувати кожним своїм 

кроком, кожним словом. Багато залежить від того, як він спілкується з 

підлеглими: треба вміти і руку подати, і запросити сісти, уважно вислухати, з 

повагою поставитися до думки підлеглих, навіть коли керівник вважає її 

хибною. Помилкою було б обмежувати спілкування з підлеглими тільки 

службовими справами. Керівник повинен цікавитися їх життям, турботами, 

дітьми, здоров'ям, побутовими умовами, торкатися інших тем, які становлять 

інтерес для співрозмовника, коли це доречно. 

Керівник не може бути ординарним, пересічним, він повинен бути 

оригінальним, самобутнім, притягувати цим до себе людей. 

Нарешті, керівник мусить мати мужність запитати, якщо він чогось не 

знає. Це можна зробити і з тактичних міркувань, щоб збудити цікавість та 

ініціативу співрозмовника або аудиторії. 

Досить часті випадки, коли молодий керівник вважає, що його авторитет 

визначається якимись зовнішніми показними атрибутами: в якому кабінеті 

сидить, в якому автомобілі їздить, в якому районі отримав квартиру, в якому 

санаторії відпочиває і т.ін. не розуміючи, що головне для його авторитету - це 

ставлення до обов'язків і повага до людей. 

Керівник зобов'язаний постійно працювати над собою, знати більше, ніж 

його підлеглі, вивчати інформацію, бути добрим знавцем нормативних актів, 

орієнтуватися не тільки в службовій, а і в інших сферах діяльності - у фінансах, 

питаннях матеріально-технічного забезпечення, знати технологію вирішення 

питань у цих сферах, наприклад, з ким і як погоджується питання будівництва 

об'єкту, порядок обчислення і сплати податків тощо. Він повинен йти весь час 

на підйом, бо зупинившись у своєму розвитку, він просто себе зживе. Цим 

вимогам повинні відповідати і особи, які зараховані до пезерву на висунення по 

службі. 

Ряд науковців, які розробляють питання ролі й місця керівника в 

управлінні, виходять з того, що необхідно застосовувати комплексний підхід до 
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визначення складу І змісту вимог до керівника, котрі здатні забезпечити якісне 

виконання ним своїх обов'язків. 

Перспективи розвитку органів внутрішніх справ вимагають формування 

нової генерації керівників, які відповідали б сучасним вимогам управління. 

Якщо керівників старшого покоління можна охарактеризувати як керівників 

виконавчого типу, то нині потрібні керівники ініціативного, реформаторського 

типу. Мислення, свідомість і стиль діяльності керівників органів внутрішніх 

справ повинні бути сучасними, відповідати реальним змінам в соціально-

економічному та політичному житті країни. 

Якості, що їх мусить мати керівник органу внутрішніх справ, можна 

об'єднати в три групи: придатності, підготовленості та працездатності. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

У роботі з керівним складом органів внутрішніх справ необхідно 

виходити з того, що управління вже стало професією і не рахуватися з цим 

неможливо. Тому керівник нової генерації повинен бути професіоналом з 

високим рівнем управлінської майстерності, з фундаментальними знаннями 

правознавства, економіки, психології, зі здатністю вчасно реагувати на 

внутрішні зміни середовища діяльності, який використовує передові прийоми і 

методи управління і не тільки знає, що робить, але здатний і показати, як це 

потрібно зробити. 

 

ІV.ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ. 

Основні вимоги, яким мають відповідати керівники органів внутрішніх 

справ, можна поділити на три групи: 

професіональні, ділові, особисті. 

До професіональних відносять ті, що характеризують будь-якого 

грамотного спеціаліста і які є необхідною підставою для виконання обов'язків 

керівника: 

- компетентність, яка формується на основі освіти та професійного 

досвіду; 

- загальна ерудиція, глибоке знання різних напрямків діяльності органів 

внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, науковий підхід до справи; 

- широта мислення, прагнення до отримання нових знань, постійне 

самовдосконалення, переосмислення навколишньої дійсності і критичне 

ставлення до власних дій; 

- пошук нових форм і методів роботи, допомога підлеглим, передача їм 

власного досвіду і навчання. 

Діловими якостями, які, власне, і формують керівника, є: 

- вміння організувати роботу органу внутрішніх справ, висунути і 

розподілити серед виконавців завдання; 

- створити для їх роботи необхідні умови, координувати і 

контролювати їх діяльність; 
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- прагнення до влади, лідерства, сміливість, рішучість, воля і 

принциповість у реалізації своїх рішень; 

- створення і підтримання власного іміджу, а через нього - підтримка 

престижу свого колективу; 

- контактність, комунікабельність, вміння переконати в правильності 

своєї позиції, повести за собою людей; 

- ініціативність, оперативність в розв'язанні проблем, вміння вибрати 

головне і зосередитись на ньому і при необхідності швидко переорієнтуватись; 

- здатність керувати собою, своєю поведінкою, робочим часом, 

взаємовідносинами з оточуючими; 

- здатність до нововведень, перетворень, готовність піти на розумний 

ризик самому і повести за собою інших; 

- єдність слова і діла; 

- висока вимогливість до підлеглих і турбота про них; 

- непримиримість до проявів формалізму, бюрократизму і парадності в 

роботі. 

Особисті якості керівника сприяють його авторитету, пошані до нього з 

боку підлеглих, населення, створюють передумови ефектного управління 

колективом органу внутрішніх справ. Ними, зокрема, є; 

- високі моральні стандарти; 

- фізичне і психічне здоров'я; 

- високий рівень внутрішньої культури; 

- оптимізм, впевненість в собі, врівноваженість; 

- чуйність, розсудливість, доброзичливість, дбайливість; 

Вимоги до керівників на різних рівнях управління не однакові. На рівні 

підрозділу органу внутрішніх справ більшою мірою ціняться оперативність, 

рішучість, комунікабельність, сміливість і навіть (до певної мірки) 

агресивність, а на рівні начальника управління на перше місце висуваються 

організаторські здібності, широта мислення, вміння проявити творчий і 

науковий підхід до роботи, глибина аналізу і оцінки інформації, комплексний 

підхід у розробці й прийнятті управлінських рішень. 

Є й інші параметри, яким має відповідати керівник, яких він повинен 

дотримуватися в процесі управління. 

Практика управління органами внутрішніх справ свідчить про 

необхідність своєчасно і досить точно розпізнавати основні якості керівника, 

коректувати їх, бачити його здатність очолювати колектив, майбутню 

перспективу, 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Керівник постійно оцінюється колективом, а ще більше - вищими 

посадовими особами, його начальниками. Така оцінка дається як тому, хто вже 

здійснює управління, так і претенденту на керівну посаду. Документально вона 

оформлюється як службова атестація, ідо може бути черговою (один раз на 4 

роки) або позачерговою, службова характеристика, наказ і акт інспекторської 

перевірки. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Оцінка керівника - це справа досить суб'єктивна. Методичних розробок 

об'єктивної оцінки діяльності керівника немає. Мали місце спроби оцінок 

шляхом тестування на ЕОМ, розробки узагальненої моделі керівника, 

використовувався соціометричний метод (вибори керівника, опитування 

колективів). 

Взагалі методи оцінки керівників можна розділити на три групи: 

1) методи якісної оцінки (описовий метод), пов'язані з вивченням 

біографічних даних, усних і письмових характеристик, найбільш важливих 

досягнень і недоліків у роботі; 

2) методи кількісних показників, коли в основі оцінки лежить тільки 

статистика - відсоток розкриття злочинів, показники, що характеризують якість 

слідства і продуктивність праці слідчих, стан злочинності тощо. Це - оцінка за 

балами, графіками, коефіцієнтами; 

3) комбіновані методи, які полягають у використанні обох згаданих 

методів одночасно. Це сумарні оцінки, результати тестування і опитування, 

анкетування. 

Однак кожний метод має свої переваги і недоліки. При цьому має 

значення також і те, хто проводить оцінку, в якій установі це робиться, яка 

програма оцінки і який порядок її використання. В усіх випадках оцінка 

доводиться до керівника, чия діяльність оцінювалася. Він обов'язково під 

підпис знайомиться з наказом, атестацією, характеристикою. Оцінка може 

розглядатися вищим керівником особисто чи за участю оцінюваного, а також на 

оперативній нараді, на засіданні колегії або атестаційної комісії. Існують й інші 

форми її розгляду. 

До речі, одна з важливих якостей керівника - це його власне вміння 

оцінювати підлеглих, вміння скласти атестацію, виразно й об'єктивно 

характеризувати підлеглого. 

Крім загальної службової оцінки, даються спеціальні оцінки - медичні, 

оперативні та інші. 

Обов'язок концентрувати оціночні матеріали покладено на кадрові 

апарати, які збирають та розміщують ці матеріали у спеціальних розділах 

особових справ керівників 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час вивчення теми необхідно розкрити роль та місце керівника 

в управлінні органами внутрішніх спра, стилі керівництва, функції керівника в 

процесі управління, вимоги до керівника органами внутрішніх справ. Під час 

підготовки теми необхідно навчитився застосовувати та комбінувати різні стилі 

керівництва; використовувати засвоєні знання для розв’язання типових конфліктних 

ситуацій, ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників поліції; 

переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів. Знання про основні положення 

теми, викладені у лекції доцільно розширити шляхом самостійної підготовки до 
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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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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. 
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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 № 

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 

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

роботи в Національній поліції;  

 сформувати знання у слухачів про поняття оперативної обстановки; 

 сформувати у слухачів навички побудови діаграм, табуляграм, 

графіків аналізу і контролю стану оперативної обстановки; 

 сформувати знання про організацію аналітичної роботи в 

Національній поліції. 

 

ВСТУП 

Аналіз і оцінка стану правопорядку проводиться всіма службами і 

підрозділами міськрайлінорганів внутрішніх справ. В цілому ж по 

територіальних органах внутрішніх справ такий аналіз здійснюється за такими 

основними напрямами: 

аналіз злочинності в цілому і по лініях служб, у розрізі служб, у розрізі 

зареєстрованих злочинів і осіб, які їх вчинили; 

стан охорони громадського порядку на вулицях, в парках, скверах та 

інших громадських місцях; 

стан охорони різних форм власності; 

стан безпеки дорожнього руху; 

стан пожежної безпеки на території міста або району; 

стан охорони власності на охоронюваних об'єктах. 

Для більш повної картини стану правопорядку на території міста або 

району у разі наявності на цій території установ виконання покарань, 

підрозділів органів внутрішніх справ на транспорті, а також на закритих 

об'єктах, начальник міськрайоргану внутрішніх справ як старший оперативний 

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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начальник (начальник гарнізону) в місті, районі повинен мати відповідні 

аналітичні документи також і цих підрозділів (органів). 

Приймаючи рішення про проведення чергової або позачергової роботи 

щодо аналізу стану правопорядку, необхідно чітко з’ясувати для себе: які 

підстави і завдання аналізу (вимоги МВС України (наприклад, про проведення 

дослідження стану боротьби з наркоманією); плановий захід (у зв'язку з 

завершенням звітного періоду); оперативна потреба, що виникла раптово і т. 

ін.); хто буде виконувати роботу; яка інформація буде потрібна і де її здобути; 

яку методику аналізу вибрати; в який термін і в якому вигляді подати 

результати роботи; які управлінські документи мають бути підготовлені на 

підставі складеної аналітичної довідки. 

При вивченні злочинності необхідно аналізувати всі її властивості, 

використовуючи для цього відповідні характеристики. 

 

І. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ АНАЛІТИЧНОЇ 

РОБОТИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Значне місце в діяльності органів внутрішніх справ посідає аналітична 

робота і насамперед – аналіз і оцінка оперативної обстановки, яка склалася на 

території обслуговування органу внутрішніх справ. 

Призначення аналітичної роботи полягає, по-перше, у вивченні 

закономірностей практично всіх процесів і явищ суспільного життя, які тією чи 

іншою мірою впливають на діяльність органів внутрішніх справ, і, по-друге, у 

використанні здобутих відомостей і знань для забезпечення ефективності цієї 

діяльності. 

Слово "аналіз" в перекладі з грецької означає "розклад, розчленування, 

розбір" і використовується для означення методу наукового дослідження 

шляхом логічної абстракції. Іншим різновидом методів наукового дослідження 

виступає "синтез", що відповідно означає "поєднання, сполучення, складання", 

тобто вивчення предмета в його єдності, цілісності. Процес мислення завжди 

пов'язаний як з розкладанням предметів (аналізом), так і з їх поєднанням 

(синтезом). Без аналізу немає синтезу. 

Таким чином, разом узяті аналіз і синтез складають єдиний процес 

наукового пізнання, що в теорії і практиці управління називається 

ана.чі'гичною діяльністю. Тому термін "аналіз" можна умовно вважати 

синонімом дослідження взагалі. 

Аналітична робота є невід'ємною і найважливішою складовою частиною 

управлінської діяльності і виступає не якимось епізодичним, короткочасним 

актом, що виконує спеціально призначений працівник, а функцією усіх ланок 

системи, що здійснюється постійно. Аналітична робота – це безперервний 

процес вивчення управлінської та іншої інформації. 

Аналітична робота в органах внутрішніх справ – це постійна дослідна 

діяльність (функція процесу управління), що охоплює своїм змістом широкий 

комплекс організаційних заходів і методичних прийомів для вивчення і оцінки 

інформації про стан злочинності та громадського порядку, результати 

практичної діяльності органів по виконанню поставлених перед ними завдань, а 
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також про умови, в яких ці завдання виконуються, і яка забезпечує 

цілеспрямоване управління та оцінку ефективності управляючих впливів. 

Аналітична робота служить засобом виявлення і оцінки значущості 

виникаючих перед конкретною системою проблем, формулювання її цілей, 

визначення об'єктивно необхідних функцій, обгрунтування структури та 

підвищення ефективності діяльності по виконанню поставлених завдань. 

Навіть, якщо цілі органу визначені вищестоящою системою управління, то і в 

цьому разі аналітична робота забезпечує: виявлення часткових проблемних 

ситуацій; висунення та з ясування конкретних проміжних цілей управління; 

вибір основних напрямів діяльності; визначення та оцінку окремих дій по 

досягненню намічених цілей. 

Успішне розв'язання завдань перспективного та поточного планування, 

оперативного керівництва, найбільш раціонального використання сил та засобів 

потребує постійного аналізу факторів, що впливають на стан правопорядку. Це 

передбачає, в свою чергу, безперервне збирання-інформацп про діяльність 

органів внутрішніх справ, її результати та середовище функціонування. 

Значення аналітичної роботи в управлінській діяльності органів 

внутрішніх справ усіх рівнів визначається тим, що її результатом повинно бути 

не тільки визначення основних проблем і недоліків, але й визначення 

конкретних шляхів їх усунення на основі наявних можливостей. Необхідність 

системного підходу до цієї роботи обумовлена також бурхливою зміною 

соціально- 

Основними вимогами до аналітичної роботи в органах внутрішніх справ 

є: достовірність та повнота інформації, що використовується, її всебічність, 

системність та плановість, комплексне використання методів аналізу. 

Основною метою аналітичної роботи є: 

забезпечення безперервного спостереження за оперативною обстановкою 

і результатами службової діяльності; 

систематичне інформування органів влади та управління, керівництва 

МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ про фактичний стан правопорядку і завдання 

органів внутрішніх справ щодо його зміцнення; 

своєчасне застосування заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю 

та охорони громадського порядку (щоденне реагування); 

підвищення якісного рівня боротьби зі злочинністю та іншими 

правопорушеннями шляхом своєчасного і цілеспрямованого прийняття 

управлінських рішень на рівні керівництва МВС, УМВС, УМВСТ, їх галузевих 

служб та підрозділів на місцях (реалізація комплексних та перспективних 

завдань); 

підготовка змістовних матеріалів та пропозицій, на підставі яких можливе 

прийняття ефективних законодавчих актів з боку владних структур держави та 

органів місцевого самоврядування. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Вже із вищезгаданого можна зробити висновок, що провідне місце в 

аналітичній роботі органів внутрішніх справ посідає аналіз оперативної 

обстановки і оцінка її стану. 

 

ІІ. ПОНЯТТЯ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ 

У системі МВС України термін "оперативна обстановка" є одним із 

найважливіших понять, яке широко використовується в практичній діяльності 

органів внутрішніх справ, нормативних і методичних документах, спеціальній 

літературі. 

У самому широкому розумінні оперативна обстановка – це сукупність 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища органів внутрішніх справ, які 

визначають основні умови їх функціонування. 

У літературі оперативна обстановка розглядається як система, що 

складається з двох основних компонентів – зовнішнього середовища (або 

зовнішніх умов) та внутрішнього середовища (або самого органу внутрішніх 

справ). 

Під зовнішнім середовищем розуміють всі ті об'єктивно існуючі умови, в 

яких діє орган внутрішніх справ. У свою чергу, цей компонент розпадається на 

дві складові: 

соціально-економічні, політичні, демографічні, територіальні та інші 

фактори, які тією чи іншою мірою впливають на стан злочинності, форми і 

методи боротьби із нею; 

власне злочинність та інші правопорушення. Інший компонент 

оперативної обстановки – внутрішнє середовище – це сам орган внутрішніх 

справ, який також має дві складові: сили та засоби органу внутрішніх справ 

(статика) і результати його діяльності (динаміка). 

За таким підходом структурна модель оперативної обстановки, як бачимо, 

складатиметься із 4-х блоків (рис. 1): 

 
Рис. 1. Модель оперативної обстановки: 

1) середовище (криміногенні та антикриміногенні фактори); 

2) злочинність та інші правопорушення; 3) сили та засоби органу 

внутрішніх справ; 4) результати діяльності органу внутрішніх справ. 

Суворо кажучи, наведена модель є декілька спрощеною в тому плані, що, 

наприклад, блок 3 має передбачати сили та засоби, які беруть участь в боротьбі 

зі злочинністю, а це не тільки органи внутрішніх справ, але й вся система 
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правоохоронних органів. Це ж саме стосується і блоку 4. Однак ми йдемо на це 

припущення свідомо, тому що основним суб'єктом боротьби зі злочинністю в 

нашій державі є органи внутрішніх справ (а точніше – поліція), які виконують 

більше 90% обсягу робіт в цій сфері. В усякому разі, на низовому рівні системи, 

рівні міськ-райлінорганів, які несуть- на собі основний тягар боротьби зі 

злочинністю, наведена модель оперативної обстановки є цілком реальною і 

придатною для використання, про що свідчить і практика діяльності органів 

внутрішніх справ. 

Аналіз інформації за названими блоками забезпечує можливість 

постійного спостереження за існуючою обстановкою і на цій основі оперативно 

впливати на будь-які небажані відхилення. Це, наприклад, і зміна кордонів 

адміністративних ділянок, і перерозподіл у рамках принципової схеми 

комплексного використання сил та засобів постів і маршрутів патрулювання, та 

інші заходи. 

Діяльність суб'єктів управління щодо аналізу інформації про внутрішнє і 

зовнішнє середовище функціонування__органів внутрішніх справ є 

надзвичайно різноманітною. Але всі н види і форми мають виникати із раніш 

поставленої та чітко сформульованої цілі: для виконання яких практичних 

завдань здійснюється той чи інший аналіз. 

Такий підхід особливо важливий для міськрайлінорганів, котрі через своє 

призначення безпосередньо здійснювати правоохоронні функції можуть 

дозволити собі займатися аналізом лише у тій мірі, в якій він буде прямо 

сприяти розв'язанню поставлених завдань. На цьому рівні системи практична 

спрямованість аналітичної роботи доводиться до максимальної конкретності, 

аж до мікроаналізу. 

При оцінці обстановки, як правило, одночасно вивчається увесь комплекс 

питань, що пов'язані з функціонуванням органу внутрішніх справ, і який 

охоплений названими блоками моделі оперативної обстановки. Але нерідко 

досліджуються і окремі проблеми, розв'язання яких без попереднього вивчення 

неможливе. Таким чином, основними слід вважати два напрями діяльності 

щодо аналізу і оцінки оперативної обстановки – загальний аналіз і частковий 

аналіз. 

Залежно від тривалості досліджуваного періоду можна виділити чотири 

основних види загального аналізу оперативної обстановки: 

1. за довгочасний період (більше року), що має за мету вивчення 

тенденцій правопорушень і ооумовлюючих їх факторів для одержання 

прогностичних висновків про можливі зміни цих тенденцій і вироблення 

перспективних заходів щодо зміцнення громадського порядку, посилення 

боротьби зі злочинністю, удосконалення діяльності органів внутрішніх справ і 

їх галузевих служб (розв'язання прогностичних завдань); 

2. за звітний період (квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік), протягом 

якого на обслуговуваній території оцінюється повний обсяг інформації про стан 

громадського порядку, злочинності і про результати боротьби з нею з 

урахуванням факторів, що справляють або здатних справляти криміногенний 
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вплив. Висновки такого аналізу складають базу для поточного планування 

роботи; 

3. поточний (безперервний) аналіз оперативної обстановки на основі 

оцінки добової, тижневої (декадної) та місячної інформації. Він служить 

потребам оперативного керівництва органом, дає змогу вносити корективи в 

плани роботи та дислокацію сил, цілеспрямовано здійснювати відповідні 

заходи. 

4. позачерговий (моментнии) аналіз, необхідність проведення якого 

породжується випадками раптового виникнення надзвичайних обставин, 

передбачити які заздалегідь буває неможливо (стихійне лихо, групові 

безпорядки, втеча небезпечного злочинця і т. ін.). 

Іншим самостійним напрямом вивчення оперативної обстановки е 

частковий аналіз, мета якого полягає в дослідженні окремих і конкретних 

проблем правопорядку та діяльності органу внутрішніх справ. Такі проблеми 

найчастіше виявляються у ході загального аналізу аоо формулюються 

вищестоящими суб'єктами управління, а підчас самі по собі висуваються 

пНаціональної поліціїякденним життям. 

Прикладом часткового аналізу в масштабі держави може бути вивчення 

кримінологічних ситуацій, які виникли декілька років тому в зв'язку зі 

збільшенням кількості квартирних крадіжок, злочинів, пов'язаних з 

наркотиками, крадіжок автотранспорту. МВС України вимагає від усіх органів 

внутрішніх справ постійно стежити за розвитком відповідних явищ, 

активізувати хід боротьби з ними, вносити корективи у відповідні плани 

роботи. 

Слід відмітити, що поняття "частковий аналіз" дещо умовний і означає 

частковість по відношенню до загального аналізу оперативної обстановки. Але 

треба мати на увазі, що вивчення будь-якої окремої (часткової) проблеми, 

також як і при загальному аналізі, обов'язково повинно носити комплексний 

характер з точки зору дослідження всього комплексу причин та умов, 

впливаючих на дане явище, а також прийомів та методів впливу на нього. 

Ефективність будь-якого різновиду аналізу прямо залежить від вміння 

працювати з інформацією. Суб'єкт аналізу повинен мати можливість 

користуватися всіма існуючими джерелами інформації і забезпечувати 

своєчасне і оптимальне їх використання у ході аналізу. 

Вся необхідна для управління інформація, як вже відомо, може бути 

поділена на внутрішню і зовнішню. Внутрішня інформація формується 

безпосередньо в органі. Це дані про кількість злочинів і адміністративних 

правопорушень, осіб, які їх вчинили; 

обставини їх учинення, матеріали перевірок; оперативно-службова 

інформація; відомості про результати діяльності всіх служб органу внутрішніх 

справ та ще багато іншого. Зовнішня інформація виникає поза прганом, тому її 

необхідно систематично збирати самими різними каналами: через телефон, 

телетайп, телефакс, радіозв'язок, пошту, прийом громадян в органі внутрішніх 

справ, за місцем мешкання, роботи. Про багато корисних відомостей можна 
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дізнатись із засобів масової інформації, ділових паперів, що надходять із 

установ, організацій, інших правоохоронних органів. 

Значна частина інформації подається у вигляді статистичних даних. 

Статистичний аналіз оперативної обстановки використовується переважно на 

рівні МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ. На рівні міськрайлінорганів 

статистичний аналіз використовується рідше, в основному в зв'язку з тим, що 

сукупність статистичних даних, як правило, невелика. Тут він може бути 

ефективним при оцінці обстановки за рік або більший строк. Тому при 

визначенні обсягу необхідної інформації треба дотримувати правила: чим 

менша територія обслуговування, чим коротший аналізований період, тим 

більше значення мають конкретні емпіричні дані порівняно з даними 

статистичними. В цілому ж вся інформація, що використовується для вивчення 

оперативної обстановки, може бути зведена до таких видів: 

оперативне добове зведення, що складається черговою частиною органу; 

письмова кореспонденція, що проходить через канцелярію; 

преса, радіо, телебачення, прийом громадян; 

статистична інформація як внутрішнього, так і зовнішнього походження; 

особисте спостереження суб'єкта аналізу. 

Результати аналізу і оцінки оперативної обстановки в міськрайліноргані 

можуть бути реалізовані так: 

- негайні зміни в розстановці та використанні сил та засобів. Цей прийом 

найчастіше має застосовуватись керівником в результаті оцінки добового 

оперативного зведення і позачергової інформації (якщо вона надійшла) при 

розстановці людей і техніки в рамках принципової схеми комплексного 

використання сил та засобів; 

- посилення боротьби з окремими видами злочинів. Ці рішення можуть 

проводитися в життя шляхом внесення корективів у діючий план 

міськрайліноргану або підготовки відповідних заходів для включення в 

подальший план роботи. Прикладом такого підходу може служити вимога МВС 

України про посилення боротьби з квартирними крадіжками шляхом глибокого 

аналізу стану цієї роботи і внесення відповідних змін та доповнень в плани 

роботи НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ; 

- поліпшення інформування вищестоящих НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, 

органів влади, прокуратури, керівників господарських організацій і т. ін., 

внесення на їх розгляд конкретних питань і пропозицій; 

- розширення та зміцнення зв'язків органів внутрішніх справ з 

громадськістю в профілактиці злочинів та адміністративних правопорушень; 

- посилення контролю за діяльністю підрозділів та окремих співробітникі 

в; 

- поліпшення якісного складу кадрів, їх навчання та виховання, зміцнення 

законності та дисципліни; 

- постановка завдання щодо додаткового, більш поглибленого дослідження 

якого-небудь соціального або кримінологічного явища, що в рамках звичайного 

аналізу оперативної обстановки з'ясувати не вдалося. У ряді випадків можна 
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звернутися по допомогу до інших правоохоронних органів, науково-дослідних 

установ, до інших наукових сил. 

Це досить приблизний перелік можливих шляхів реалізації висновків та 

пропозицій, що випливають із аналізу і оцінки оперативної обстановки. Це, без 

сумніву, процес творчий, і кожний керівник повинен сам в кожному 

конкретному випадку розв'язувати важливе управлінське питання – як 

правильно діяти? 

 

ВИСНОВКИ О ДРУГОГО ПИТАННЯ 

На закінчення треба сказати, що роботу по аналізу і оцінці стану 

злочинності, інших правопорушень, факторів зовнішнього середовища конче 

потрібно вдосконалювати. В умовах міськрайліноргану найбільш значущими є 

такі напрями, як: 

- подальше поліпшення нормативного регулювання взаємовідносин служб 

і підрозділів при оцінці та аналізі оперативної обстановки; 

- спеціальне навчання аналітичної роботи співробітників, якими 

закріплюються аналітичні функції; 

- вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду оцінки 

оперативної обстановки в міськрайлінорганах внутрішніх справ; 

- широке використання комп'ютерної техніки для вдосконалення процедур 

вивчення оперативної обстановки; 

- використання науково обгрунтованої системи показників, що 

характеризують оперативну обстановку. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Аналітична робота в органах внутрішніх справ здійснюється всіма 

підрозділами всіх рівнів, їх галузевими службами, працівниками цих служб в 

межах їх компетенції (функціональних обов'язків) з метою якісного виконання 

поставлених завдань. Вимоги до організації аналітичної роботи для кожного 

рівня системи різні в зв'язку з різними завданнями цих органів і їх 

неоднаковими можливостями. Як складова частина управлінської діяльності 

аналітична робота притаманна кожному органу, кожному його структурному 

підрозділу і співробітнику, але, маючи забезпечуючий характер, вона більш 

розвинута на рівні МВС України, ГУМВС, УМВС, де є навіть спеціальні 

аналітичні підрозділи. 

У підході до організації аналітичної роботи в системі органів^ внутрішніх 

справ з наукових позицій можна визначити два його рівні: стратегічний і 

тактичний. Стратегічний рівень передбачає створення оптимальної 

інформаційної структури, інформаційного забезпечення і їх відповідну 

нормативну регламентацію. 

З чисто прагматичних позицій реалізація вимог стратегічного рівня 

означає насамперед раціоналізацію потоків інформації і створення 

інформаційного фонду. 
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Раціоналізація інформаційних потоків потребує, в першу чергу, 

визначення видів і обсягу необхідної інформації, котра повинна 

накопичуватися в органах внутрішніх справ і їх галузевих службах з метою 

повного задоволення потреб у різного роду відомостях при вирішенні поточних 

аналітичних завдань. При розробці переліку такої інформації треба враховувати 

рівень управління, на якому здійснюється її збирання, накопичення та 

зберігання. Інформація повинна використовуватися оптимально, тому кожній 

службі, кожному співробітнику органів внутрішніх справ необхідно мати лише 

певний її обсяг. Недостатність, а також надлишок інформації однаково 

шкідливі. 

Велике значення має цільовий характер накопичення інформації з 

урахуванням функцій системи управління. Бажана і можлива розробка 

переліків ("наборів") інформації для органу внутрішніх справ в цілому, Для 

кожної його служби, а також спеціально для розв'язання типових ситуацій. 

Подібні переліки можуть забезпечити необхідний для глибокого аналізу 

мінімум інформації та звільнити інформаційний фонд від надлишкових та 

непотрібних відомостей. 

В основу розробки переліків обов'язкової для аналітичної роботи 

інформації можуть бути покладені система оціночних показників, що 

характеризують стан злочинності і охорони громадського порядку, результати 

практичної діяльності органів внутрішніх справ, 'а також сукупність даних про 

фактори, що впливають на стан оперативної обстановки. 

Доцільно весь маси» інформації, що концентрується для подальшого 

аналізу, підрозділяти на основні групи, які відповідають вже названим блокам 

структурної моделі оперативної обстановки, тобто: 1) середовище (соціально-

економічні, демографічні, географічні та деякі інші характеристики регіону, що 

обслуговує орган внутрішніх справ; 2) відомості про структуру, рівень, 

динаміку та поширеність злочинів та інших правопорушень; дані, що 

характеризують їх суб'єктів в кримінально-правовому та соціальному аспектах; 

3) дані про наявність і розстановку сил та засобів органу внутрішніх справ; 4) 

відомості про результати оперативно-службової діяльності щодо запобігання та 

розкриття злочинів, розшуку злочинців; показники ефективності використання 

сил та засобів органу внутрішніх справ. 

Вказану інформацію необхідно також згрупувати: по всій території 

обслуговупаппя; по містах і районах (для УМВС областей); по відділеннях 

залізниці (для УМВСТ); по ділянках дільничних інспекторів поліції; населених 

пунктах, мікрорайонах, а в ряді випадків і по окремих підприємствах, 

організаціях (для міськрайлінорганів внутрішніх справ); по станціях, вокзалах, 

портах (для ОВДТ). 

При розробці переліків потрібної для аналізу інформації слід передбачати 

і основні джерела її здобування. До них відносяться насамперед статистичні 

матеріали, які характеризують економічний, демографічний, соціально-

культурний розвиток даної територіальної або виробничої одиниці, їх вивчення 

дає змогу з'ясувати зв'язок злочинності та її причин з різними процесами 

суспільного життя. Найважливішим джерелом інформації є, безумовно, 
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державна статистична звітність правоохоронних органів, зокрема, органів 

внутрішніх справ, прокуратури, суду. Комплексний аналіз її матеріалів дає 

змогу здобути найбільш повну характеристику динаміки і структури 

злочинності, контингенту правопорушників, а також заходів боротьби зі 

злочинністю, що здійснюються цими органами та громадськістю. 

У числі інших джерел інформації треба відмітити соціальну літературу, 

нормативні акти, матеріали засідань колегій (оперативних нарад), плани роботи 

органів внутрішніх справ та їх галузевих служб, акти інспекторських перевірок 

та інші аналітичні і довідкові матеріали. Джерелами цінної інформації є: 

вивчення громадської думки про роботу органів внутрішніх справ шляхом 

опитування населення; апалі.ч листів, скарг, заяв населення, відповідних 

матеріалів преси, радіо, телебачення. 

Для здійснення запрограмованого збирання відомостей важливо 

розробити формалізовані носії інформації, що забезпечують її поточне 

накопичення в міру надходження в орган внутрішніх справ, періодичне 

узагальнення по календарних періодах, систематизацію та приведення до 

вигляду, прийнятного для аналізу. Бажано, щоб носії інформації давали змогу 

узагальнювати зібрані відомості в будь-який момент на запит суб'єкта 

управління. Така інформація повинна відображати, з одного боку, стан 

правопорядку по тих чи інших лініях роботи, а з другого – розстановку наявних 

сил та засобів, забезпечуючи тим самим можливість оцінки їх відповідності 

обстановці і своєчасного внесення змін в дислокацію сил. Форми накопичення і 

систематизації інформації можуть бути самими різноманітними. Це всілякі 

таблиці, журнали, картотеки, схеми, календарні графіки, карти, магні-топлани і 

т. п. 

Певна річ, значну частину проблем цього напряму можна було б 

розв'язати за допомогою більш широкого впровадження в діяльність органів 

внутрішніх справ комп'ютерної техніки і автоматизованих робочих місць. 

Кожний орган внутрішніх справ і його підрозділи повинні мати переліки 

постійно чи періодично розв'язуваних завдань, довідкові документи з вказівкою 

номенклатури, обсягу, джерел здобування інформації, а також форм її 

накопичення і систематизації. При розробці цих переліків, безперечно, треба 

враховувати специфіку функцій, які виконує конкретний структурний 

підрозділ, і зміст аналітичних документів, що вони готують. Крім того, всі 

служби і підрозділи повинні мати чіткі обов'язки щодо здійснення аналізу того 

чи іншого напряму діяльності. Для правильної організації аналітичної роботи 

важливо визначити та закріпити в нормативному порядку перелік аналітичних 

документів, що подаються тим чи іншим підрозділом з вказівкою їх виду, 

характеру, цільового призначення, періодичності підготовки та осіб, які 

відповідальні за їх складання. Структура документів, що розробляються 

систематично, за певними періодами, повинна бути єдиною, типовою. Це 

значно спрощує їх підготовку, зіставлення та узагальнення матеріалу, що в них 

міститься. 

У рамках цього ж підходу актуальним завданням є удосконалення 

методики аналітичної роботи в органах внутрішніх справ. Основний шлях її 
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вирішення полягає у використанні ними наукових методів аналізу соціальних 

процесів і в спеціальних розробках прикладних прийомів виконання 

конкретних аналітичних завдань. 

Об'єктивний аналіз соціальної інформації неможливий без використання 

системного підходу. При аналізі соціальної інформації треба постійно 

враховувати, що закономірності явищ, що вивчаються, виявляються в масі 

одиничних фактів. Отже, поряд із якісним, змістовним аналізом доцільно 

використовувати і кількісні, тобто статистичні й математичні методи. 

Системний підхід передбачає розгляд досліджуваного явища в динаміці. 

Стосовно аналітичної роботи це виявляється у дослідженні якісних 

характеристик явища, що вивчається, за ряд років. Наприклад, виявлення 

усталених тенденцій злочинності можливо лише на основі аналізу її стану за 

достатньо великі проміжки часу. Системний підхід передбачає цілісний, 

комплексний підхід до аналізованого явища. Це зобов'язує дослідників проблем 

управління в органах внутрішніх справ аналізувати в комплексі стан і його 

суб'єктів, і г»б єктів, і зовнішнього середовища. Аналіз злочинності, наприклад, 

не може бути об'єктивним без врахування таких елементів оперативної 

обстановки, як середовище, сили та засоби органу внутрішніх справ і 

результати його діяльності. 

Важливу роль при аналізі соціальної інформації відіграють статистичні 

методи, які використовуються для визначення кількісних параметрів 

розглядуваного явища. Однак при оперуванні великими масивами інформації 

вони дають змогу виявляти його якісні характеристики. 

Застосування вказаних методів при аналізі соціальної інформації 

передбачає такі знання: 

основ загальної теорії статистики; вимог, що пред'являються до 

статистичного спостереження; принципів групування та розподілу 

статистичних величин, порядку визначення середніх і відносних показників; 

прийомів перетворення показників динамічного ряду; правил проведення 

вибіркових обстежень. При аналізі соціальних явищ, їх кількісних параметрів і 

якісної своєрідності все ширше використовуються методи екстраполяції, 

факторного та кореляційного аналізу, лінійного і динамічного програмування 

та ін. Оскільки перераховані методи базуються на кількісному виразі 

досліджуваних закономірностей, перед суспільними науками виникає проблема 

формалізації соціологічних показників, їх квантифікації, виміру якісних ознак і 

надання їх в кількісній формі. Той чи інший метод дослідження застосовується 

в аналітичній роботі, як правило, в комплексі з іншими прийомами та 

способами. 

Конкретне аналітичне дослідження в органах внутрішніх справ 

передбачає дев'ять основних етапів: 1) визначення його мети; 2) вибір об'єктів і 

складання програми дослідження (що треба вивчати); 3) розробку методики 

дослідження (як треба вивчати); 4) складання робочого плану проведення 

дослідження (організаційні питання); 5) перевірку методики дослідження; 6) 

збирання матеріалу; 7) аналіз зібраного матеріалу, його узагальнення, 
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формулювання висновків; 8) перевірку висновків аналізу на практиці; 9) 

розробку пропозицій за результатами дослідження. 

З урахуванням потреб практики суб'єкт управління насамперед оцінює 

виникаючі проблеми. На цій основі ним визначаються цілі і завдання 

дослідження, висуваються гіпотези, котрі треба перевірити у процесі вивчення. 

При складанні його програми з'ясовуються приблизний обсяг майбутньої 

роботи, питання, які повинні бути вивчені, а також період дослідження. 

Методика дослідження має давати уявлення про те, як треба вивчати 

кожне питання програми, яку інформацію для цього необхідно 

використовувати, де і якими способами її можна здобути. Тут же визначаються 

матеріали, котрі будуть аналізуватися (наприклад, відомості державних 

статистичних органів, статистична звітність органів внутрішніх справ, картки 

первинного статистичного обліку злочинів і осіб, які вчинили їх, кримінальні 

справи і т. п.). Для збирання інформації розробляються анкети, картки 

спостереження, різні запитальники. 

Робочий план призначений для розв'язання організаційних питань, що 

пов'язані з дослідженням. Зокрема, в ньому наводяться: розрахунок сил та 

засобів, що здійснюється на основі приблизного обсягу майбутньої роботи (хто, 

якими силами і засобами буде проводити дослідження); послідовність і 

тривалість операцій; склад і функції учасників вивчення. 

Розроблені "інструменти" збирання інформації – анкети, картки 

спостереження, запитальники – піддають, як правило, первинній перевірці з 

метою визначення можливості їх ефективного використання. Для цього можуть 

бути проведені так звані пілотажні дослідження, за допомогою яких 

уточнюється, удосконалюється вибрана методика збирання і аналізу 

інформації. 

Основними методами збирання соціальної інформації є: вивчення 

документів, опитування, спостереження, експеримент. Кожний з них має ряд 

часткових модифікацій. 

Вивчення документів включає підбір і аналіз текстів літератури з 

тематики дослідження, вивчення нормативних актів, звітної документації, 

довідок, поточної переписки, матеріалів конкретних справ, листів, заяв і 

пропозицій громадян, публікацій в періодичній пресі. Поряд із традиційним, 

тобто якісним, змістовним аналізом текстів документів, тепер все ширше 

застосовуються методи їх формалізованого, кількісного вивчення (так званого 

контент-аналізу ). 

Основними різновидами опитування, що використовуються в 

соціологічних і, зокрема, кримінологічних дослідженнях, є анкетування та 

інтерв'ювання. 

Анкетування дозволяє охопити більшу кількість одиниць спостереження і 

розраховано на застосування кількісних методів обробки даних. В практиці 

діяльності органів внутрішніх справ анкетування застосовується не тільки для 

опитування конкретних осіб, але й для збирання необхідної інформації при 

вивченні, наприклад, матеріалів кримінальних справ. 
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Інтерв'ювання передбачає вивчення меншої кількості одиниць 

спостереження, але більш детальний якісний аналіз результатів опитування. 

Існує два основних види інтерв'ю: вільне (не-формалізоване) і стандартизоване 

(формалізоване). Перше з них припускає зміну кількості і змісту запитань 

залежно від ходу бесіди; друге ж чітко обмежене сформульованими 

запитаннями. 

Спостереження може бути стороннім і включеним. У першому випадку 

дослідник спостерігає соціальний процес збоку, а в другому – сам є його 

учасником. Як метод збирання інформації спостереження широко 

використовується в кожному дослідженні. Воно присутнє при ознайомленні зі 

станом справ на місцях, вивченні оперативної обстановки, при узагальненні 

позитивного досвіду роботи та розв'язанні інших завдань. 

Велику роль при перевірці висновків аналізу відіграє соціальний 

експеримент. Тому доцільно створити базові органи внутрішніх справ для 

експериментальної перевірки можливих наслідків реалізації тих чи інших 

управлінських рішень. На основі такої перевірки розробляють конкретні 

пропозиції, наприклад, по усуненню обставин, що сприяють вчиненню 

злочинів. 

Показником ефективності аналітичної роботи е вироблення професійно 

компетентних, законних та своєчасних управлінських рішень, які спрямовані на 

усунення існуючих недоробок, розв'язання суттєвих проблем з урахуванням 

наявних сил та засобів, підвищення остаточних результатів по боротьбі зі 

злочинністю. 

Для оцінки оперативної обстановки і результатів службової діяльності 

органів і підрозділів внутрішніх справ України Штаб МВС України спільно з 

Управлінням оперативної інформації МВС України, їх підлеглі підрозділи в 

ГУМВС, УМВС, УМВСТ розробляють, виходячи з особливостей регіону та про 

позицій галузевих служб, конкретний перелік інформації, яку необхідно 

витребувати з інших відомств та установ. Падалі управління (відділи) 

оперативної інформації повинні створити систему отримання, узагальнення і 

надання галузевим службам міністерства та їх підрозділам на місцях інформації 

інших міністерств і відомств, передусім органів державної статистики, юстиції, 

суду, прокуратури, охорони здоров'я, служби зайнятості, на підставі якої 

можливо робити висновки щодо соціально-економічних, демографічних, інших 

процесів та явищ, що впливають на стан злочинності, організацію і результати 

попередження правопорушень серед населення. 

На всі штабні підрозділи покладається обов'язок підготовки комплексних 

аналізів оперативної обстановки органів внутрішніх справ відповідного рівня. 

За своїм змістом такий аналіз, на думку керівництва Штабу МВС України, 

повинен мати такі розділи: 

а) соціально-економічна та демографічна характеристика регіону: 

територія, структура господарства, чисельність населення, рівень життя 

громадян, сфера суспільно-політичних відносин; 

б) основні фактори, які впливають на стан правопорядку, динаміку і 

структуру злочинності в цьому регіоні; 
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в) загальна характеристика злочинності та її видів; 

г) основні результати оперативно-службової діяльності (у порівнянні з 

відповідними попередніми періодами) та її недоліки; 

д) стан адміністративної практики; 

е) система виконання покарань; 

ж) протипожежна безпека; 

з) стан кадрової роботи; 

і) висновки, завдання і пропозиції по заходах реагування. 

З метою упорядкування і розмежування аналітичних функцій МВС 

України визначило, що на основі наявної інформації Штаб і галузеві служби 

МВС (ГУМВС, УМВС, УМВСТ) здійснюю гь підготовку таких аналітичних 

документів: 

штабні підрозділи: 

аналітичні довідки про оперативну обстановку та надзвичайні події 

(щоденно); 

комплексний аналіз криміногенної ситуації і результатів оперативно-

службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ за півріччя і рік, а у 

разі необхідності й за інші періоди; 

прогноз розвитку'криміногенної ситуації на наступний календарний рік; 

аналітичні довідки за результатами досліджень найбільш важливих та 

актуальних питань боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку 

згідно з планами роботи і дорученнями керівництва МВС України (ГУМВС, 

УМВС, УМВСТ); 

аналітичні довідки про стан обліково-реєстраційної дисципліни в органах 

внутрішніх справ – за півріччя та рік; 

галузеві служби: 

аналітичні довідки про стан оперативної обстановки та результати роботи 

по лінії служби, в яких обов'язково повинно бути відображено: 

основні результати роботи за звітний період; 

стан загального керівництва службою та забезпечення належної 

організації роботи, подання методичної та практичної допомоги в 

удосконаленні діяльності; 

добір, розстановка та виховання кадрів, підвищення їх кваліфікації, 

створення належних умов для продуктивності праці; 

стан відомчого контролю за дотриманням законності у службовій 

діяльності; 

організація взаємодії з іншими галузевими службами та правоохоронними 

органами; 

стан вивчення, узагальнення та впровадження в пНаціональної 

поліціїякденну роботу передових форм і методів організації роботи по боротьбі 

зі злочинністю; 

наявність обгрунтованих пропозицій щодо вдосконалення службової 

діяльності. 

Порядок і терміни підготовки аналітичних документів у галузевих 

службах визначаються їх керівниками за погодженням з заступниками міністра 
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(заступниками начальників ГУМВС, УМВС, УМВСТ), які відповідають за цю 

службу. 

З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення, поліпшення 

координації і взаємодії, штабні підрозділи і галузеві служби здійснюють 

взаємний обмін узагальненими аналітичними документами: 

штабні підрозділи надсилають у галузеві служби комплексні оцінки 

оперативної обстановки і результатів службової діяль ності органів внутрішніх 

справ, прогнози криміногенної обстановки, а також інші документи 

комплексного характеру; 

галузеві служби надсилають до штабних апаратів, а у разі потреби – й до 

інших зацікавлених служб: 

а) копії узагальнених аналітичних документів і статистичних даних; 

б) копії звітів, доповідних записок та узагальнених інфор-мацій до 

органів влади і управління, міністерств і відомств про стан злочинності, 

правопорядку і результати оперативно-службової діяльності; 

в) копії довідок з характерними прикладами попередження і розкриття 

злочинів, впровадження передового досвіду, досягнень науки і техніки, 

наукової організації праці, нових форм і методів використання сил та засобів 

органів внутрішніх справ і громадськості у розв'язанні комплексних проблем 

боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку; 

г) пропозиції за результатами перевірки оперативно-службової діяльності 

підлеглих органів для включення в комплексну оцінку оперативної обстановки. 

Враховуючи важливість прогнозування розвитку криміногенної ситуації в 

країні та її окремих регіонах, на штабні підрозділи всіх рівнів покладається 

обов язок щорічно проводити подібні кримінологічні дослідження для оцінки 

стану і перспектив розвитку злочинності. Метою прогнозу є упереджу вальне 

опрацювання спільно з іншими правоохоронними структурами та органами 

влади ефективних заходів протидії злочинності. Прогноз повинен грунтуватися 

на об'єктивних передумовах суспільно-політичного та економічного характеру, 

всебічних відомостях, що характеризують злочинність, експертних оцінках 

фахівців, причетних до правоохоронної діяльності (оперативні працівники, 

слідчі, керівники органів внутрішніх справ, прокурори, судді, науковці). 

Прогноз розвитку криміногенної ситуації повинен відображати такі 

аспекти: 

загальні тенденції розвитку криміногенної ситуації; 

очікуване навантаження на працівників основних служб органів 

внутрішніх справ; 

оцінка перспектив щодо стану (рівня) розкриття злочинів; 

очікувані зміни в динаміці і структурі злочинності; 

фактори, що стимулюють посилення кримінальної активності певних 

верств населення; 

економічна злочинність та актуальні напрями захисту інтересів держави; 

протидія корупції та хабарництву; 

розвиток злочинності у молодіжному середовищі; 

рецидивна злочинність; 
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незаконний обіг зброї та боєприпасів; 

наркоманізація та алкоголізація населення. 

Підготовка проектів звітних та інформаційних документів до органів 

влади і управління, міністерств та відомств відповідно до переліку, що 

додається до річного плану роботи МВС України, ГУМВС, УМВС в областях, 

УМВСТ, забезпечується штабними підрозділами згідно з вимогами і рішеннями 

директивних органів, а також відомчих нормативних актів. 

Звітні та інформаційні документи у відповідні інстанції підписує   

начальник органу або особа, яка виконує його обов'язки. 

Відповідальність за підготовку звітних та інформаційних документів, що 

виконуються декількома службами, покладається на службу, яка вказана 

першою у списку виконавців. Служби-співвиконавці подають відповідальному 

виконавцю всі необхідні матеріали у термін, вказаний головним виконавцем. 

Щоб організувати ефективну систему вивчення оперативної обстановки 

на території області необхідно: 

- чітко, визначити цілі та завдання вивчення оперативної обстановки; 

- розмежувати і класифікувати види оперативної обстановки; 

- визначити суб'єктів управління і нормативне закріпити їх функції по 

збиранню, обробці і оцінці оперативної обстановки між штабом і галузевими 

службами УМВС, УМВСТ; 

- визначити зміст, обсяг, форми та періодичність надходження у відповідні 

служби апаратів УМВС, УМВСТ інформації, необхідної для оцінки 

оперативної обстановки і прийняття управлінських рішень; 

- визначити внутрішні та зовнішні джерела здобування інформації, 

необхідної для вивчення оперативної обстановки; 

- розробити формалізовані носії' інформації про оперативну обстановку, 

визначити канали і технічні засоби її передачі і обробки, зокрема, 

використовувати електронно-обчислювальну техніку для автоматизованої 

обробки інформації; 

- визначити адресатів здобування і використання узагальненої інформації 

про оперативну обстановку в області, на транспортній магістралі; встановити 

зміст, обсяг, порядок, строки подання даних про оперативну обстановку 

конкретно для кожного адресата (керівництво ГУМВС, УМВС, УМВСТ, 

керівники галузевих служб, начальники міськрайлінорганів, керівники 

відповідних органів влади); визначити виконавців; 

- періодично з урахуванням цілей та завдань вивчення оперативної 

обстановки оптимізувати переліки добової, декадної (тижневої). місячної 

оперативної інформації про стан злочинності, охорони громадського порядку, 

результати роботи органів і підрозділів внутрішніх справ; 

- розробити методики вивчення різних видів оперативної обстановки, її 

окремих блоків і компонентів; 

- організувати спеціальну підготовку керівного складу УМВС та 

співробітників, які безпосередньо здійснюють аналіз інформації і формулюють 

висновки, виходячи із оцінки оперативної обстановки в області. 
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Підвищення ефективності аналізу оперативної обстановки досягається за 

рахунок суворого дотримання вимог динамічності, повноти і комплексності, 

систематичності та своєчасності вивчення. 

Вимога динамічності пов'язана з потребою постійного вдосконалення 

системи вивчення оперативної обстановки з урахуванням постійно змінюваних 

умов функціонування УМВС, УМВСТ. 

Вимога повноти і комплексності передбачає, з одного боку, аналіз і 

оцінку всіх компонентів оперативної обстановки, а з іншого – виділення 

найбільш істотних їх характеристик, що визначають стан оперативної 

обстановки в цілому і становлять інтерес для всієї системи органів внутрішніх 

справ області. 

Організація повинна також забезпечити систематичність вивчення 

оперативної обстановки, тому що в іншому разі порушується безперервність 

управління, і керівництво УМВС, УМВСТ не може своєчасно прийняти 

рішення і справити управляючий вплив на підлеглі органи та підрозділи. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Загальні принципи аналізу оперативної обстановки і певні методичні 

вимоги є універсальними і діють на різних рівнях системи. Однак аналітична 

робота, в тому числі й аналіз оперативної обстановки, на різних рівнях системи 

органів внутрішніх справ через самі різні обставини мають певні особливості. 

Чим вищий рівень системи, тим більший ступінь узагальнення, і навпаки: чим 

нижчий рівень системи, тим більше в ньому конкретності. Це пов'язано, 

насамперед, з обсягами масивів статистичної інформації, якою доводиться 

оперувати по всіх чотирьох блоках моделі оперативної обстановки. Якщо зміст 

перших двох блоків (середовище і злочинність) принципово не змінюється на 

різних рівнях, то підхід до змісту третього (сили та засоби) і четвертого 

(результати діяльності) блоків дещо змінюється.  

Для того щоб загальний аналіз оперативної обстановки  на оперативному 

(ГУМВС, УМВС, УМВСТ) і стратегічному (МВС України) рівні був дійсно 

комплексним, з урахуванням функцій, які виконують органи управління на цих 

рівнях, третій блок слід розуміти як "систему загальних і спеціальних суб'єктів 

взаємодії і координації в процесі вирішення задач боротьби зі злочинністю, 

зміцнення законності і правопорядку в області, країні в цілому", а четвертий - 

"НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ як система управління, тобто стан організації і 

діяльності управляючої та керованої систем". 

Торкаючись функціональної ролі і зв'язків названих блоків оперативної 

обстановки, обмежимось лише наголосом на те, що зовнішнє середовище, 

наприклад, створює умови існування і функціонування системи МВС, УМВС, 

умвст і "виправдовує" саме її існування, і живить її освідомчою інформацією, і 

служить полем для справляння інформаційних і управлінських впливів, 

інформаційних тоді, коли дана система виступає для іншої системи просто як 

елемент зовнішнього середовища, а управляючих – коли вона впливає на інші 

об'єкти в бажаному напрямку. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час підготовкидо даної теми необхідно зосередити увагу на 

понятті та загальних харакетристиках оперативної обстановки, а також діях 

працівників поліції у випадках ускладнення оперативної обстановки на 

території обслуговування. Крім того, слід з’ясувати зміст поняття аналітична 

робота, її складові та особливості. 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 № 4: Організація та методика планування в діяльності 

підрозділів Національної поліції України 

(2 години) 
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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. 
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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. – 

Дн-ськ: Україна, 2001. – 430 с. 

2. Негодченко О.В. Забезпечення прав та свобод людини органами 

внутрішніх справ України: Монографія. – Д.: Поліграфіст, 2002. – 416 с. 

3. Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія. 

– Дніпропетровськ: ДДУВС; ПП «Ліра ЛТД», 2007. – 280 с.2. Петков С.В. 

Технологи научного менеджмента. – Запорожье: КПУ, 2009. – 92 с. 

4. Негодченко О.В. Організаційно-правові засади діяльності органів 

внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини: Монографія. – Дн-

ськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. – 448 с. 
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5. Сущенко В.Д., Смірнов А.М, Коваленко О.І., Смірнов А.А. 

Організація управління персоналом в органах внутрішніх справ. Монографічне 

дослідження. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 

6. Джурканин Т., Негодченко А., Сергевнин В. Кадровое обеспечение 

полиции США: Монография / Под ред. засл. юриста Украины, проф. А.В. 

Негодченко. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел: Д.: Лира ЛТД, 2003. – 360 с. 

7. Адміністративно-правові засади медичного забезпечення органів 

внутрішніх справ України / монографія / Курінний Є.В., Логвиненко Б.О. – 

Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра-ЛТД, 2010. – 196с. 

8. Алфьоров С.М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії 

корупції в органах внутрішніх справ / С.М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. 

– 371с. 

9. Бандурка О.М. теорія і практика управління в органах внутрішніх 

справ: Монограф. – Х., 2004. – 780 с. 

10. Джафарова О.В. Міліція і населення: теорія і досвід партнерства 

Монограф. / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 

2004. – 199 с. 

11. Мінка Т. П. Контрольна діяльність штабів органів внутрішніх справ 

: Монографія / Васильєв І. О., Мінка Т. П. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. 

ун-т внутр. справ, 2010. – 260 с. 

12. Мінка Т. П. Моральні аспекти правової ідентифікації людини : 

монограф. / Мінка Т. П., Кравцов Ю. С., Торохтій Ю. З. – Дніпропетровськ : 

Інновація, 2010. – 136 с. 

13. Мінка Т. П. Органи внутрішніх справ, як суб’єкти забезпечення 

адміністративно-правових режимів : монограф. / Мінка Т. П. – Дніпропетровськ 

: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 352с. 

14. Кравченко І.С. Принципи рекрутування та відбору кандидатів на 

службу в Національну поліцію України // Світовий досвід підготовки кадрів 

поліції та його впровадження в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Дніпропетровськ, 17 березня 2016 р.). - Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2016. - С. 176-178. 

15. Кравченко І.С. Професійне навчання поліцейських в Україні: 

новели та перспективи Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. –– 2015. –– № 4. –– 

16. Кравченко І.С. Реалізація міжнародно-правових стандартів під час 

професійного навчання поліцейських в Україні // Актуальні проблеми охорони 

громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах : 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20 листоп. 2015 р.). –– 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-тнутр. справ, 2015. –– С. 46-49. 

17. Кравченко І.С. Проблемні питання продовження граничного віку 

перебування на службі в органах внутрішніх справ // Актуальні проблеми 

охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14 лист. 2014 р.). –– 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. –– С. 86-88.  
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18. Кравченко І.С. Деякі питання надання відпусток особам рядового та 

начальницького складу органів внутрішніх справ // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збір. наук. 

праць.  2013.  № 2.  С. 208213. 

19. Кравченко І.С. До питання тривалості чергових відпусток осіб 

начальницького складу органів внутрішніх справ у році надання відпустки по 

догляду за дитиною та після її закінчення // Розвиток правової системи України 

в умовах сьогодення : Міжнародна науково-практична конференція, м. 

Донецьк, 16-17 лютого 2013 р. –– 2013. –– Д. : Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2013. –– С. 90-92. 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ  

Конституція та Закони України 

1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141; 

2. Европейский кодекс полицейской этики: Рекомендация 

Rес.(2001)10. Принята Комитетом министров Совета Европы 19 сентября 

2001 г. 

3. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: 

Прийнято резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 

1979 р. // Права людини: Збірник документів / Укл. В.С. Семенов, О.Н. Ярмиш 

та ін. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1997. – С. 155-159. 

4. Практичні заходи щодо боротьби з корупцією: Резолюція VIII 

Конгресу ООН з попередження злочинності та поводження із злочинцями в 

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. 

11. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. із змінами та 

доповненнями // Голос України. – 1992. – 13 листопада. 
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12. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

13. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. 

Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17 

14. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 р. // Голос України.–2002.–27 березня.  

15. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Голос 

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: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 

 

ПІДЗАКОННІ ПРАВОВІ АКТИ 

Акти Президента України та Верховної Ради України  
1. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 

Національної поліції України». 

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.– 

Ст.. 154 

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: 
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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: Актуальні проблеми кадрового забезпечення в 
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Наказом МВС України від 28.07.1994 р. № 404. 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16 
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навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання: Наказ МВС 

України від 06.04.2016 № 260 

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
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Міністерства внутрішніх справ  України: Наказ МВС України від 30.12.2005 № 

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 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 



 104 

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. 



 108 

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. 
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ТЕМА № 6: Актуальні проблеми управління підрозділами 

Національної поліції в умовах, що ускладнюють оперативну 

обстановку 
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установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1995 р. // Голос 

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: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 

 

ПІДЗАКОННІ ПРАВОВІ АКТИ 

Акти Президента України та Верховної Ради України  
1. Указ Президента України від 09.12.2015 № 693 «Про День 

Національної поліції України». 

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.– 

Ст.. 154 

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
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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 класифікацію 

надзвичайних умов;  

 сформувати знання про задачі Національної поліції під час 

управління в надзвичайних умовах; 

 сформувати знання про управління Національною поліцією при 

оголошенні надзвичайного стану. 

 

ВСТУП 

 

Щоденна практична дiяльнiсть органiв внутрiшнiх справ з охорони 

громадського порядку та боротьби iз злочинiстю має неоднорiдний характер та 

завжди залежить вiд змiн конкретної ситуацiї, а їх як правило іноді не можливо 

зпрогнозувати. Рiзнi змiни та ускладнення ситуацiй викликаються виникненням 

рiзноманiтних надзвичайних умов, якi можуть мати мiсце, як на конкретних 

об'єктах, в населенних пунктах, районах та областях, так у певних районах i 

навiть на територiї всiїї держави України. 

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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Органам внутрiшнiх справ, як складовiй частинi системи державного 

управлiння надаються додатковi повноваження для проведення заходiв 

необхiдних для швидкої нормалiзацiї обстановки, поновлення конституцiйного 

порядку. Мiнiстр чи начальник УМВС в областi у таких умовах оголошують 

окремий наказ про порядок дiй НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ в умовах 

надзвичайного положення у якому детально розробляються функцiональнi 

обов'язки, встановлюїться режим зони, в якому запроваджуються особливi 

умови, як правило, в процесi виконання наказу створюються новi органiзацiйнi 

струкури, залучаються додатковi сили, организується нова система управлiння. 

 

І. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВ. 

Щоденна практична дiяльнiсть органiв внутрiшнiх справ з охорони 

громадського порядку та боротьби iз злочинiстю має неоднорiдний характер та 

завжди залежить вiд змiн конкретної ситуацiї, а їх як правило іноді не можливо 

зпрогнозувати. Рiзнi змiни та ускладнення ситуацiй викликаються виникненням 

рiзноманiтних надзвичайних умов, якi можуть мати мiсце, як на конкретних 

об'їктах, в населенних пунктах, районах та областях, так у певних районах i 

навiть на територiї всiїї держави України. 

Пiд надзвичайними умовами треба розумiти пiдвищену за ступенем 

небезпеки для життя людей, збереження матерiальних та культурних цiнностей, 

обстановку, що викликана явищами природнього, бiологiчного та соцiального 

характеру i потребуї вiд НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ для їнормалiзацiї 

спецiальних органiзацiйних правових заходiв та їх ресурсного забезпечення. Це 

поняття мiстить в собi, як змiст, так i форму вираження надзвичайних умов. 

Воно не обмежуїться характеристикою обстановки, яка виникаї лише пiд час 

стихiйного лиха, епiдемiї, епiзоотії, а мiстить в собi бiльш широке коло 

обставин соцiального характеру. В ньому вiдображаються головнi 

розрiзнювальнi особливостi дiяльностi НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Такi умови 

можуть виникнути пiд час: а) стихiйного лиха; б) аварiї та катастрофи; в) 

епiдемiї та епiзоотії; г) групових порушень громадського порядку; д) в наслiдок 

скоїння особливо небезпечних злочинiв, якi носять винятковий характер; ї) 

спроби зруйнувати державну владу шляхом насильства. Органи внутрiшнiх 

справ у таких умовах повиннi дiяти квалiфiковано. 

Обставинами, якi дозволяють визначити ситуацiю, як надзвичайну ї:  

1) особливий правовий режим; 

 2) створення нових структурних підрозділів і органів управління; 

 3) залучення додаткових сил та засобiв; 

 4) створення нової системи управлiння та зв'язку; 

 5) проведення спецiальних операцiй. 

Всi обставини виникнення надзвичайних умов можна подiлити на: 

 - природнього; 

 - бiологiчного; 

 - соцiального характеру; 

До явищ природнього характеру вiдносяться: повенi; землетруси; оповзні; 

обвали; бурi та урагани; снiговi замети тощо. До явищ бiологiчного характеру 
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вiдносяться: епiдемiї; епiзоотiї; епiфiтотiї; масовi поширення шкiдникiв 

сiльскогосподарських культур, якi носять характер стихiйного лиха i т.д. До 

явищ соцiального характеру відносяться: а) кримiнальнi прояви ( груповi 

порушення громадського порядку; масові безладдя; втечi злочинцiв з мiсць 

позбавлення волi; скоїння особливо небезпечних злочинiв; захоплення 

злочинцями лiтакiв та заложникiв тощо), б) некримiнальнi прояви ( 

 - масовi неорганізованi виступи громадян та самодiяльних організацій ; 

 - масовi полiтичнi, спортивнi, культурнi, та iншi заходи; 

 - катастрофи та аварiї; 

 Надзвичайнi умови виникають також пiд час особливого перiоду та у 

воїнний час, коли на НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ накладаються спецiальнi 

завдання у частинi Цивільної оборони, мобiлiзацiйної роботи тощо. 

Надзвичайнi умови порушують звичайний ритм життя населення районiв, мiст, 

селищ, створюють загрозу для здоров'я та життя багатьох людей, завдають 

велику матерiальну шкоду, порушують працю державних установ, транспорту, 

зв'язку, загострюють соцiальну напругу, збiльшуїться рiвень злочинностi та 

iнших порушень громадського порядку. 

 При визначеннi поняття надзвичайних умов необхiдно зробити 

розмежування мiж умовами "надзвичайними", "екстремальними", та 

"особливими". Цi поняття, на нашу думку, мають рiзний змiст, якщо 

надзвичайними являються обставини, якi викликають пiдвищену суспiльну 

небезпеку для життя людей та збереження цiнностей без постановки дiй у певнi 

рамки, то екстремальними умовами можна назвати такi надзвичайнi умови, якi 

можуть завдати катастрофiчнi наслiдки (тобто смерть людей тощо), що можуть 

поставити дії людей, якi пiддалися їх впливовi та органи держави у рамки дiй, 

які можна назвати "крайньою необхiдністю", та потребують по вiдношенню до 

них прийняття адекватних актiв управління. В цiлому ж, особливi та 

надзвичайнi умови потребують вiд НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ прийняття 

заходiв але не являють собою, як правило, суспiльної безпеки, значної загрози у 

випадках їх своїчасної локалiзацiї та лiквiдацiї. 

 У зв'язку з вищеобговореним, причини виникнення надзвичайних умов 

вiдносно діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ можна роздiлити на: 

 - об'їктивнi; 

 - суб'їктивнi. 

 Першi з них не залежать вiд дiяльностi органів внутрішніх справ, а другi 

виникли в наслiдок незадовiльної їх дiяльностi, наприклад, перевищення влади 

працівниками поліції тощо. Необхідно також враховувати, що класифiкацiя 

надзвичайних умов маї не тільки практичну, а й теоретичну значимiсть, так як 

кожний з вищевиділених типiв маї свою ступiнь суспiльної небезпеки. В 

залежностi вiд якого, начальник мiськрайоргану 

внутрiшнiх справ приймаї управлiнське рiшення щодо: захисту 

населення, попередження та лiквiдацiї шкiдливих наслiдкiв, органiзацiї 

взаїмодiї iз державними органами та правоохоронними структурами. 

Класифiкацiю надзвичайних умов можна провести за наступними 

критеріями та напрямками: 
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 В залежностi вiд причин виникнення: об'єтивнi; суб'їктивнi. 

 В залежностi вiд поширення дiй: мiсцевого; регiонального; державного 

значення. 

 За часом виникнення: прогнозованi (очiкуванi); незпрогнозованi 

(раптовi); 

 Разом з тим незпрогнозованi надзвичайні умови подiляються за ступенем 

раптовостi на 3 типи: 

 1) очiкув на подiя вiдома, а управлiнське рiшення, яке повинне бути 

реалiзоване при її появi, вiдпрацьоване та готове, невiдомий тільки час подiї; 

 2) очiкувана подiя вiдома лише у загальних рисах, а тому управлiнське 

рiшення пiдготувати вчасно практично не можливо; час виникнення подiї також 

не вiдомий; 

 3) невiдомий не тiльки час виникнення подiї, а й характер самої дiї, яка 

створюї надзвичайно велику невизначенiсть відносно того, як дiяти в 

обстановцi раптовостi. 

 Пiдхiд до класифiкацiї надзвичайних умов може бути неоднозначним. 

Наприклад, фахівець з управління В.I. Iллiчов вiдмiчаї, що стихiйні лиха 

(надзвичайні події), в залежностi вiд його характеру та ступеню суспiльної 

небезпеки, можно умовно подiлити на: 

 - які закономiрно повторюються (повенi, снiговi та пiщанi заноси); 

 - які виникають раптово (землетруси, урагани, епiзоотiї, пожежi). 

 Надзвичайнi особливi умови мiсцевого значення можуть мати мiсце в 

окремому населеному пунктi, мiкрорайонi, вони не викликають небезпеки для 

регiону та держави в цiлому. У таких умовах можуть успiшно дiяти органи 

внутрiшнiх справ iз наданими їм силами та засобами. 

 Надзвичайнi умови регiонального значення ї такими, що поширюються 

на територiю областi та територiї, якi знаходяться поблизу, являють собою 

небезпеку для населення регiону, завдають значну матерiальну шкоду, 

потребують великих зусиль вiд правоохоронних органiв та органiв влади 

(повенi у Закарпатський областi). 

 Надзвичайнi умови державного значення хоча i мають свої обмежене 

мiсце виникнення та поширення, але одержують загальнодержавний статус по 

наслiдкам (аварія на ЧАЕС). 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 

Цiлий ряд явищ соцiального походження (кримiнального та 

некримiнального характеру), явищ природнього та бiологiчного походження на 

основi аналiзу iнформацiї, наукових дослiджень, вивчення закономiрностей 

природи, можна передбачити та зпрогнозувати їх розвиток. Ці обставини 

дозволяють органам внутрiшнiх справ завчасно пiдготуватися шляхом 

тренування, вивчення, накопичення сил та засобiв до виконання обов'язкiв в 

особливих умовах. Крім того надзвичайнi ситуацiї можуть виникати у 

дiяльностi не тiльки всього органу, а й окремих його спiвробiтникiв чи групи 

робiтникiв. Найчастiше екстремальнi ситуацiї виникають пiд час припинення 
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хулiганства та iнших правопорушень, якi мають мiсце на вулицi чи в 

громадському мiсцi, при розгляданнi побутових конфлiктiв, затриманi 

злочинцiв, пiд час складання документiв у їх присутностi. Бiльшiсть таких 

випадкiв мало мiсце, коли робiтник був наодинцi iз правопорушниками та не 

очiкував агресивної поведiнки, не спостерiгав за поведiнкою порушника, 

вiдвертав увагу на iншi дiї, виявляв нерiшучість. Роблячи пiдготовку 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ до дiяльностi у надзвичайних умовах, керiвник 

повинен забезпечити пiдготовку до дiй у таких умовах, як усього колективу в 

цiлому, так i окремих його працiвникiв.  

 

ІІ. ЗАДАЧИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

УПРАВЛІННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ 

 Здiйснення процесу управлiння НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ у 

надзвичайних умовах залежить вiд причин їх виникнення, наслiдкiв та задач, 

якi необхiдно вирiшити. Задачi НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ випливають iз 

правових актiв, якi регламентують дiяльнiсть мiлiцiї, це: Конституцiя України; 

Закон України "Про мiлiцiю"; Закон України "Про надзвичайний стан"; 

Положення "Про МВС України" та його структурних пiдроздiлах; накази МВС 

та типовi плани дiй мiськрайорганiв внутрiшнiх справ. 

 До основних задач НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ вiдносяться: 

 1. Попередження, припинення та лiквiдацiя групових порушень 

громадського порядку та масових безладь. 

 2. Розшук та затримання озброїнних та особливо небезпечних 

злочинцiв. 

 3. Затримання злочинцiв, якi намагаються захопити повiтряне судно чи 

iншi важливi об'їкти, а також злочинцiв. 

 4. Забезпечення посиленної охорони особливо важливих та iнших 

об'їктiв. 

 5. Забезпечення суспiльного порядку та безпеки пiд час значних 

виробничих аварiй, катастроф, токсичних та радiацiйних заражень мiсцевостi. 

 6. Забезпечення громадського порядку та безпеки пiд час пожеж. 

 7. Участь у рятуваннi людей та надання їм допомоги. 

 8. Забезпечення охорони майна, яке залишилося без догляду. 

 До дiяльностi у надзвичайних умовах НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

готуються завчасно з урахуванням оперативної обстановки, iснуючої 

iнформацiї, полiтичних, економiчних та соцiальних умов, географiчного 

положення та iнших обставин. Завчасно визначаються мiсце та час можливого 

виникнення подiй та явищ, якi можуть викликати надзвичайнi умови. Якщо 

можна спрогнозувати наступ та розвиток надзвичайних умов, чи вони 

очiкуються, розробляються типовi спецiальнi плани, відповідно з якими 

здiйснюїться пiдготовка особового складу та необхiдного матерiально-

технiчного забезпечення НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Для того, щоб типовi 

плани управлiння вiдповiдали свому призначенню, необхiдно розробляти їх пiд 

конкретнi цiлi, наприклад: типовий план "Повiнь" - для мiсцевостi, де вони 

регулярно мають мiсце; "Пожежа" для населенних пунктiв iз 
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вогненебезпечними об'їктами; "Визволення" - на випадок захоплення особливо 

важливого об'їкта; "Розшук"- з метою розшуку та затримання озброїних, 

особливо небезпечних рецидивістiв, на територiї обслуговування органу. 

Поїднувати рiзнi задачi в одному типовому планi недоцiльно. У 

мiськрайорганах можуть розроблятися й iншi цiльовi плани, наприклад 

"Набад", "Хвиля", "Перехоплення". В таких планах визначаються: а) iснуючі 

сили та засоби; б) склад зведеного загону; в) додатковi сили; г) резерви; д) 

строки пiдвищеної чи бойової пiдготовки особистого складу; ж) схема зв'язку. 

 До плану додаються: 

 1) оперативнi карти; 

 2) схеми збору особистого складу; 

 3) основнi та запаснi мiсця дислокацiї; 

 4) порядок взаїмодiї з iншими органами. 

 У планi визначаються також пiдстави та порядок їх введення в дiю, 

управлiнськi рiшення у виглядi планiв-проектiв, вiдпрацьованих на тактичних 

заняттях iз особистим складом в умовах наближених до реальних. Типовi плани 

богаторазового використання дають можливiсть економити час при розробцi 

управлiнських рiшень, обирати оптимальнi варiанти та порядок дiй з 

розрахунку сил попередньо пiдготовки особистого складу до дiй при 

надзвичайних умовах. Особлива увага надаїться психологiчнiй пiдготовцi 

особистого складу, спецiальному, фiзичному та професiйному натренуванню та 

загартуванню спiвпрацiвникiв. При високiй загальнiй пiдготовцi особистого 

складу, навiть при незпрогнозованих подiях, орган внутрiшнiх справ не буде 

поставлений у складне становище. 

 Таким чином типовий план представляї собою управлiнське рiшення, 

призначене для багаторазового використання у подiбних ситуацiях, включаючи 

систематизований перелiк необхiдних дiй суб'екта управлiння з мобiлiзацiї 

особистого складу та ефективного використання сил та засобiв у надзвичайних 

умовах. 

 При управлiннi пiдроздiлами НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ в 

екстремальних екологiчних ситуацiях виникаї ряд задач, якi необхiдно швидко i 

невідкладно вирiшити. До таких задач належать: 

 - уточнення параметрiв можливої зони забруднення; 

 - встановлення контрольно-перепускного пункту; 

 - забезпечення роботи формувань цивільної оборони до мiсця аварiї; 

 - розмiщення технiки та транспорту; 

 - видiлення необхiдних сил та засобiв для охорони майна та 

матерiальних цiнностей; 

 - пiдтримання охорони громадського порядку на мiсцi аварiї; 

 - захист особового складу вiд враження факторами лиха; 

 - забезпечення життїдiяльностi органу внутрiшнiх справ; 

 - постiйна хiмiчна та радiацiйна розвiдка; 

 - збiр iнформацiї та iншi завдання. 
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 Звичайно всi цi завдання будуть успiшно виконуватися тiльки при умовi 

попередньої пiдготовки органу до дiй у таких чи подiбних надзвичайних 

ситуацiях. 

З метою реалізації в системі МВС України державної політики у сфері 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на базі МВС України створена 

функціональна підсистема охорони громадського порядку (далі – функціональна 

підсистема ОГП), яка є складовою частиною єдиної державної системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. У 

ГУМВС, УМВС областей, міст Севастополя і Києва, органах і підрозділах 

внутрішніх справ, з'єднаннях та частинах внутрішніх військ створені відповідні 

територіальні функціональні підсистеми ОГП, затверджені їх положення, визначені 

конкретні функції, сили та засоби. 

Чергова служба органів внутрішніх справ як елемент функціональної 

підсистема ОГП у межах своєї компетенції, визначеної Законом України «Про 

поліцію» та відомчими нормативними актами, в тісній взаємодії з підрозділами МНС 

та іншими органами держави та самоврядування, виконує такі завдання: 

а) забезпечує участь сил і засобів Національній поліції (у межах їх тактико-

технічних можливостей) у проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт у 

районах виникнення надзвичайних ситуацій; 

б) забезпечує під час евакуації охорону громадського порядку, безпеку 

дорожнього руху, ведення боротьби зі злочинністю, охорону матеріальних і 

культурних цінностей; 

б) забезпечує постійну готовність органів управління, сил і засобів 

функціональної підсистеми ОГП до дій, спрямованих на запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації; 

в) у межах своєї компетенції збирає інформацію про надзвичайні ситуації, 

інформують про це в установленому порядку відповідні органи управління. 

До недавнього досить в ЗМІ, враховуючи закордонний досвід, часто говорили, 

що одним із дієвих заходів щодо захисту прав людини та громадянина є оперативне 

надання якісної професійної допомоги населенню держави з будь-яких питань 

шляхом створення єдиних чергових служб екстреної допомоги – координаційних 

центрів що забезпечують взаємодію, зокрема, територіальних підрозділів МВС, 

МНС, швидкої допомоги та оперативних служб комунального господарства. 

Сьогодні це вже частина державної політики України щодо забезпечення її 

національної безпеки.  

Так, згідно з постановою КМУ від 25 лютого 2009 р. № 156 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 – 

2013 роки» з метою вдосконалення законодавчого забезпечення функціонування 

єдиної державної системи цивільного захисту населення Програмою передбачається, 

зокрема: заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного, 

природного та військового характеру; вдосконалення єдиної державної системи 

цивільного захисту населення і територій; розвитку та технічного переоснащення 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, інших державних аварійно-

рятувальних служб; створення місцевої пожежної охорони в сільських населених 

пунктах, які знаходяться на значній відстані від підрозділів пожежної охорони; 
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створення єдиної державної диспетчерської служби екстреної допомоги населенню 

за єдиним телефонним номером 112, яка об’єднає лінії екстреного зв’язку «101», 

«102», «103», «104» та інших екстрених служб, необхідну насамперед у зв'язку з 

проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.  

Однак реалізація Програми перебуває під загрозою. Так, із запланованих в 

2009 р. 153,7 млн грн.. на проект не виділено ні копійки.  

 Міністерство з надзвичайних ситуацій спрогнозувало, що система екстреної 

допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 почне працювати по всій 

Україні з 1 грудня 2015 р. Про це заявив Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор 

Балога в інтерв'ю урядовій газеті "Урядовий кур'єр". 

В. Балога повідомив, що в МНС створено Центр громадської безпеки–112, що 

займається впровадженням цієї системи, до 1 лютого буде розроблено техніко-

економічне обґрунтування проекту, а документацію на мережу 112 розроблять до 

1 квітня. Після цього почнеться закупівля апаратури й устаткування, будівництво 

регіональних центрів в областях, де будуть проходити матчі Євро–2012. У Києві, 

Донецькій, Харківській, Львівській і Київській областях ця система почне працювати 

з 1 травня 2012 р.. Найбільш успішний досвід впровадження служби 112 був 

продемонстрований в Румунії, де вдалося повністю запустити систему протягом двох 

років. Еталоном ідеальної роботи служби є Швеція, де протягом 6 секунд той, хто 

потребує допомоги, одержує всю необхідну йому інформацію. 

Діяльність чергової служби органів внутрішніх справ в умовах 

надзвичайних обставин 

Чергова служба виконує функцію по забезпеченню введення ступенів 

готовності та спеціальних оперативних планів. Для виконання цього напрямку 

роботи черговий зобов’язаний постійно бути готовим до своєчасного оповіщення й 

збору особового складу, знати місця його збору, вміти користуватися схемами 

оповіщення працівників Національній поліції (схеми мають передбачати варіанти 

оповіщення особового складу в робочий та неробочий час, при відсутності 

телефонного та радіозв’язку, транспорту, резервні місця збору працівників тощо). 

Також він повинен знати порядок зв’язку з місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, черговими територіальних органів 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – МНС), прокуратури, 

СБУ.  

У разі отримання сигналів бойового сповіщення, умовних сигналів 

повідомлень про надзвичайні ситуації і події чергова частина міськрайоргану 

організовує першочергові заходи щодо оповіщення та збору особового складу 

підрозділу, його екіпірування відповідно до наявної ситуації. Своєчасне реагування 

на негативний розвиток подій, попередження або їх локалізація досягається за умови 

правильної оцінки інформації, що надійшла до НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, 

можливого негативного розвитку подій або резонансу серед населення, а також 

негайної доповіді до вищестоящого органа внутрішніх справ . 

З початку року виникло 245 надзвичайних ситуацій, у тому числі техногенного 

характеру – 142, природного характеру – 103, в яких загинуло 349 осіб, постраждало 

735 осіб. Приводів для введення ступенів готовності не було. 
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 Згідно з п. 6.5. Наказу МВС України № 181-2009 р. при одержанні з чергової 

частини вищого рівня будь-якого із сигналів про введення ступенів готовності, 

зазначених на пакетах, що опечатані та зберігаються у тривожному сейфі в 

оперативному залі чергової частини НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, та пароля до них 

оперативний черговий повинен: 

 1. Зафіксувати у Зошиті для записів чергових точний час отримання сигналу й 

пароля, посаду й прізвище особи, яка передала сигнал, підтвердити його отримання. 

 2. Розпечатати пакет із позначенням отриманого сигналу. Звірити пароль, що 

міститься в пакеті, з отриманим. 

 3. При відповідності прийнятого паролю, що міститься в пакеті, негайно 

доповісти начальникові НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ про отриманий сигнал і діяти 

згідно з його вказівками та розробленою в Національній поліції інструкцією. 

 4. У випадку розбіжності отриманого пароля з паролем, що міститься у пакеті, 

негайно повідомити про це чергового чергової частини вищого рівня і діяти згідно з 

його вказівкою. 

 5. При отриманні сигналів оповіщення з місцевого підрозділу МНС черговий, 

зафіксувавши сигнал, повинен негайно доповісти начальникові НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ і діяти за його вказівками та згідно з наявними Інструкціями.  

 При отриманні від начальника НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ або з чергової 

частини вищого рівня розпорядження про введення в дію оперативних планів 

черговий забезпечує виконання заходів, передбачених відповідними планами. За 

обставин, що потребують термінових дій, черговий має право самостійно уводити в 

дію оперативні плани оборони адміністративного будинку, банку та "Перехоплення" 

із подальшою доповіддю начальникові НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ і черговій частині 

вищого рівня . 

Робота начальника міськрайоргану внутрішніх справ в умовах 

надзвичайних обставин 

 В роботi НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ часто виникають ситуацiї, коли 

необхiдно виконувати задачi в умовах частих та рiзких змiн оперативно-

службової обстановки. Iнколи такi ситуацiї настiльки бувають складними, що їх 

завчасно неможливо передбачити навiть найретельнiше розробленими планами. 

Виходячи з умов, якi склалися, керiвник НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ повинен в 

данiй ситуацiї проявляти iнiциативу, вносити у типові плани необхiднi 

корективи в залежностi вiд обстановки. Отже, управлiння органом повинно 

бути не тiльки оперативним, а й гнучким та непреривним. Пiд непреривнiстю 

при цьому розумiїться стiйкiсть та живучiсть системи управлiння, постiйне 

знання керiвником оперативної обстановки та можливiсть впливати на неї, тому 

що порушення цiїї вимоги неможливо в умовах, коли обстановка набуваї 

загрозливого характеру. 

 Задачi, якi вирiшуї керiвник у процесi керiвництва НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ, умовно можна подiлити на двi групи [1]. До першої вiдносяться: 

 - збiр та обробка даних про обстановку, прийняття рiшення та доведення 

його до виконавцiв; 

 друга група задач пов'язана з органiзацiїю заходiв з всебiчного 

забезпечення оперативно службової дiяльностi, наприклад: 
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 - пiдтримка високого морального та полiтичного стану спiвпрацiвникiв 

та їх постiйної бойової готовностi; 

 - органiзацiя матерiально технiчного забезпечення пунктiв зв'язку, 

постiйного контролю та допомоги пiдлеглим у виконаннi поставлених задач; 

 - органiзацiя та пiдтримка взаїмодiї, своїчасне коригування рiшень, 

оцiнка результатiв дiяльностi. 

 Зупинемося докладнiше на змiстi першої групи задач. Всяке управлiння, 

передбачаї процес збору, обробки, перетворення, збереження та передачi 

iнформацiї. По формi iнформацiя може бути: 

 - мовна; 

 - усна мова при особистому спiлкуваннi чи за допомогою зв'язку; 

 - текстовий документ (графiчна карта, схеми, графiки). 

 Крiм того, iнформацiю розрiзняють: 

 за ступенем достовiрностi (достовiрна, iмовiрна, сумнiвна, хибна); 

 швидкостi та направленостi руху (термiнова, нетермiнова, знизу вгору, з 

гори вниз,); 

 кiлькiснiй характеристицi (достатня, надмiрна, недостатня); 

 за службовим призначенням (внутрiшня та зовнiшня). 

 Вiдомостi про сили та засоби органу, психологiчний клiмат у колективi, 

кримiналогiчнi та технiчнi допомiжнi засоби (громадськiсть, активiсти тощо) та 

iншi данi складають змiст внутрiшньої iнформацiї. Вiдомостi про 

соцiальнодемографiчнi та господарсько-економiчнi умови навколишнього 

середовища, стан злочинностi та громадського порядку - iнформацiя зовнiшня. 

Вивчаючи змiст iнформацiї, яка отримуїться, керiвник органу приходить до 

висновкiв, які необхiдні для прийняття рiшення. 

 Рiшення - це цiлеспрямований свiдомий вибiр кращої форми поведiнки, 

дiї. Успiх виконання поставленої задачi залежить вiд змiсту рiшення, яке 

повинно вiдповiдати ряду вимог таких, як: 

 1) повинно бути доцiльним та вiдповiдати обстановцi, яка склалася; 

 2) вiдповiднiсть рiшення задуму старшого начальника; 

 3) точнiсть, повнота, поїднанi iз стислiстю та якістю викладення рiшення, 

тобто, воно не повинно мiстити в собi нічого зайвого, двозначностей та 

суперечностей. 

 Пiсля того, як рiшення прийняте, воно у формi распорядження 

доводиться до виконавцiв. Керiвник НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, отримавши 

вiдомостi про подiю, негайно запроваджуї до діє типовий план та уточнюї його 

у вiдповiдностi з обстановкою, що склалася, навiть у тому випадку, якщо данi 

про обстановку, далеко неповнi. Вiн не повинен зволікати з прийняттям 

рiшення, тобто, при будь-якій умовi це рiшення повинно бути своїчасним. 

При з'ясуваннi задачi вiн повинен: 

 - зрозумiти задум старшого начальника; 

 - визначити заходи, якi необхiдно провести в першу чергу, виходячи iз 

ступеня готовностi особистого складу; 
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 - зробити розрахунок часу, необхiдного для пiдготовки особового складу, 

при цьому спланувати роботу треба так, щоб пiдлеглі мали бiльше часу для 

пiдготовки; 

 - ознайомити iз задачами НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ своїх заступникiв. 

 Коли керiвник знайомить iз задачею своїх заступникiв, вiн вiддаї їм 

попереднi розпорядження, в яких зазначаї: 

 - початок дiї для лiквiдацiї подiї; 

 - порядок пiдготовки особового складу; зброї, спецтехнiки та iншiх 

засобiв; 

 - час iнструктажу особового складу; 

 - готовнiсть його висунення у район операцiї. 

 Роблячі оцiнку обстановки, начальник органу повинен враховувати: 

 - час наставання надзвичайної подiї; 

 - сам змiст подiї; 

 - характеристику мiсцевостi та лiнiй транспортного сполучення, 

погодних умов; 

 - проведенi заходи до початку дiй органу та їх результативнiсть; 

 - наявнiсть сил та засобiв для проведення операцiї, можливостi їх 

використання. 

У рiшеннi, що приймаїться керiвником операцiї, яке повинно бути 

оформлено наказом, визначаїться : 

 - задум операцiї (межi району операцiї, способи дiї); 

 - сили та засоби, що залученi до операцiї; 

 - задачi пiдроздiлiв та нарядiв, порядок їх взаїмодiї; 

 - порядок застосування зброї та спецзасобiв, службових собак; 

 - змiст роз'яснювальних заходiв серед мiсцевого населення; 

 - сигнали взаїмодiї та взаїмовпiзнання; 

 - мiсце розмiщення керiвництва. 

 Керiвник операцiї ретельно пiдбираї та розставляї старших службових 

нарядiв, узгоджуї дiї сил та засобiв у непередбачених обставинах. По 

закiнченню операцiї керiвник органiзовуї: 

 - огляд мiсця надзвичайної подiї; 

 - організовуї розслiдування подiї та збiр доказiв; 

 - перевiряї наявнiсть спiвпрацiвникiв, озброїння майна, транспортних 

засобiв; 

 - органiзовуї виведення пiдроздiлiв, службових нарядiв з району подiї у 

мiсця їх дислокацiї; 

 - органiзовуї розгляд дiй особового складу в ходi проведення заходiв; 

 - доповiдаї вищому керiвнику про результати діяльності та витраченi 

матерiальнi засоби. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Види надзвичайних ситуацій можуть бути різними, проте чітке виконання 

поставлених задач кожним органом та підрозділом внутрішніх справ дозволяє 
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забезпечити ефективність управління НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ у 

надзвичайних умовах. 

 

ІІІ. УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ ПРИ ОГОЛОШЕННІ 

НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ 
 Окремi дiї надзвичайного характеру можуть стати передумовою для 

запровадження спецiального правового режиму - "надзвичайний стан". У 

вiдповiдностi iз ст.1 Закону України " Про надзвичайний стан" пiд 

надзвичайним стан розумiють передбачений конституцiїю України особливий 

правовий режим дiяльностi державних органiв, органiв мiсцевого 

самоврядування, пiдприїмств, установ та органiзацiй, який тимчасово припускаї 

встановленi законом обмеження, у здiйсненнi конституцiйних прав, свобод 

громадян, а також юридичних осiб та покладаї на них обов'язковi функції. У 

вiдповiдностi iз ст.4 Закону України " Про надзвичайний стан" надзвичайне 

положення може бути запроваджено при умовах: 

 - стихiйного лиха, аварiй та катастроф, епiдемiй, якi створюють загрозу 

життю та здоров'ю населення; 

 - масових порушень правопорядку, якi супроводжуються насильством 

над громадянами та обмежують їх права та свободи; 

 - захоплення окремих особливо важливих об'їктiв чи мiсцевостей, що 

порушуї нормальну дiяльнiсть органiв держ.влади та управлiння; 

 - спроби захоплення держ.влади чи змiни конституцiйного влади України 

шляхом насильства; 

 - зазiхання на территорiальну цiлiстнiсть держави, яке загрожуї змiнами 

її меж. 

 Надзвичайне положення на територiї республiки Крим запроваджується 

iз негайним повiдомленням Верховної Ради республiки Крим. Надзвичайне 

положення може бути запроваджене на Українi строком не бiльш, нiж 60 дiб, та 

не бiльш нiж 30 дiб в окремих мiсцевостях (ст.11 Закону). Якщо причиною 

оголошення надзвичайного стану були внутрiшнi соцiальнi катаклiзми, то перед 

його запровадженням до дiї офiційно звертаїться Президент України, Голова 

Верховної Ради, Прем'їр-мiнiстр України чи керiвники мiсцевих органiв влади 

через засоби масової iнформацiї та iншими засобами до деяких осiб, 

органiзацiй, установ, порушуючих закон, iз вимогами припинення 

противоправних дiй. 

 Органам внутрiшнiх справ, як складовiй частинi системи 

держ.управлiння надаються додатковi повноваження для проведення заходiв 

необхiдних для швидкої нормалiзацiї обстановки, поновлення конституцiйного 

порядку. Мiнiстр чи начальник УМВС в областi у таких умовах оголошують 

окремий наказ про порядок дiй НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ в умовах 

надзвичайного положення у якому детально розробляються функцiональнi 

обов'язки, встановлюїться режим зони, в якому запроваджуються особливi 

умови, як правило, в процесi виконання наказу створюються новi органiзацiйнi 

струкури, залучаються додатковi сили, организуїться нова система управлiння. 
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У вiдповiдностi iз ст.22 Закону можуть запроваджуватись загальнi заходи 

надзвичайного стану: 

 - встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження 

свободи перемiщення по територiї; 

 - обмеження руху транспортних засобiв та їх догляд; 

 - посилення охорони суспiльного порядку та об'їктiв, якi забезпечують 

життедiяльнiсть населення; 

 - заборона проведення зборiв та мітингiв вуличних походiв та 

демонстрацiй; 

 - заборона страйкiв; 

 Крiм того можуть бути запровадженнi додатковi заходи згiдно зi ст.24 

Закону: 

 - тимчасове виселення людей з мiсць, небезпечних для проживання, з 

обов'язковим наданням їм житлових примiщень; 

 - тимчасова заборона будування нових, розширення дiючих пiдприїмств; 

 - встановлення карантину та проведення iнших обов'язкових 

санiтарнопротиепiдемiчних заходiв; 

 - запровадженя особливого порядку розподiлу продуктiв харчування та 

предметiв першої необхiдностi; 

 - мобiлiзацiя ресурсiв державних пiдприїмств, установ змiна режиму їх 

функцiонування; 

 - використання ресурсiв пiдприїмств, установ та органiзацiй незалежно 

вiд форми властностi, для запобiгання небезпеки та лiквiдацiї наслiдкiв 

надзвичайних обставин; 

 - усунення вiд працi на перiод надзвичайного положення керiвникiв 

держустанов вiд дiяльностi яких залежить нормалiзацiя обстановки у районi 

надзвичайного положення 

у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язкiв, призначення iнших осiб, якi 

тимчасово виконують обов'язки вищевказаних керiвникiв. 

 У виняткових випадках, коли необхiдно провести невiдкладнi аварiйно 

рятiвнi роботи, дозволяїться залучення працездатного населення та 

транспортних засобiв громадян для виконання зазначених робiт при умовi 

обов'язкового забезпечення безпеки працi. Забороняїться залучення 

неповнолiтнiх, а також вагiтних жiнок до робiт, якi можуть негативно вплинути 

на стан їх здоров'я. Таким чином до надзвичайних заходiв вiдносяться також 

реквiзiція,трудова та транспортна повиннiсть. 

 Реквiзiція - це примусове вiдчудження, яке застосовуїться в силу 

державно необхiдностi, чи тимчасове вилучення державного майна, яке 

знаходиться у властностi громадян чи окремих громадських органiзацiй. 

Здiйснюїться реквiзiя уповноваженими на то особами з постанови мiсцевих 

органiв управлiння в якій вказуїться: 

 - район проведення реквiзiції майна; 

 - строки та мiсце здавання майна властниками. 

 Вилучення майна оформляїться спеціальним актом у двох екземплярах та 

пiдписуїться: 
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 - уповноваженими; 

 - властниками; 

 - двома понятими; 

 Пiсля скасування реквiзиції забранi предмети повертаються їх властнику. 

Якщо повернення майна у первинному виглядi не можливе, властнику 

виплачуїться його вартiсть. Працiвники мiлiцiї при проведеннi реквiзiції 

сприяють уповноваженим та здiйснюють роз'яснувальну роботу. 

 Трудова та транспортна повиннiсть застосовуїться у випадках, коли 

потрiбне виконання невiдкладних робiт з лiквiдацiї чи локалiзацiї стихiйного 

лиха, яке може мати катастрофiчнi наслiдки. У виняткових випадках вони 

застосовуються також для запобiгання стихiйного лиха, коли необхiдно 

термiново виконати за допомогою робочої сили та транспортних засобiв, а 

невиконання цих робіт загрожуї тяжкими наслiдками. 

Працiвники мiлiцiї, якi залучають населення до трудової дiяльностi та 

транспортної повинностi, повиннi впливати на населення, мобiлизувати 

необхiдну кiлькiсть людей та види транспортних засобiв, роз'яснювати 

необхiднiсть застосування цих засобiв, залучати до вiдповiдальностi осiб, якщо 

вони не з'явились у вказаний час та зазначене мiсце чи вiдмовилися вiд 

виконання повинностi (у мирний час адмiністративна вiдповiдальнiсть, у 

воїнний час - кримiнальна). Деякi дiї працiвникiв мiлiцiї у особливих умовах 

носять однаковий характер майже при кожному стихiйному лихi: 

 1) органiзацiя здiйснення заходiв з рятування людей, охорони їх безпеки, 

забезпечення ОГП, збереження майна; 

 2) збереження високої бойової готовностi НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ; 

 3) виконання всiх передбачених правовими нормами задач та заходiв з 

забезпечення режиму надзвичайного стану: 

 а) забезпечення порядку в'їзду та виїзду, та обмеження свободи 

перемiщеня по територiї, на якій встановлен надзвичайний стан; 

 б) обмеження руху транспортних засобiв та їх догляд; 

 в) обмеження окремих видiв торгiвлi (зброїю, алкогольними напоями); 

 г) тимчасове вилучення у громадян зареїстрованої вогнепальної зброї та 

боїприпасiв; 

 д) виселення окремих порушникiв громадського порядку за межi 

мiсцевостi, у який запроваджено надзвичайне положення; 

 е) запобiгання панiки серед населення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. 

Органам внутрiшнiх справ, як складовiй частинi системи держ.управлiння 

надаються додатковi повноваження для проведення заходiв необхiдних для 

швидкої нормалiзацiї обстановки, поновлення конституцiйного порядку. 

Мiнiстр чи начальник УМВС в областi у таких умовах оголошують окремий 

наказ про порядок дiй НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ в умовах надзвичайного 

положення у якому детально розробляються функцiональнi обов'язки, 

встановлюїться режим зони, в якому запроваджуються особливi умови, як 
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правило, в процесi виконання наказу створюються новi органiзацiйнi струкури, 

залучаються додатковi сили, организується нова система управлiння. 

 

ВИСНОВОК З ТЕМИ 

 

 За останнi роки МВС України здiйснено ряд конкретних заходiв, якi 

направленi на поліпшення управлiнської дiяльностi, як центрального апарату 

МВС, так i низових його ланок на мiсцях. Для того, щоб привести управлiння 

органами та пiдроздiлами внутрiшнiх справ у струнку органiзацiйну систему 

колегiєю МВС, штабом та iншими галузевими службами, пiдготовлено 

необхiдний мiнiмум нормативних актiв, якi регламентують діяльність 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ у надзвичайних умовах. Регламентацiя управлiння 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ в особливих умовах - вельми актуальна проблема, 

яка вирiшуються поки що далеко не так, як потребуї час та насущнi потреби 

практики. В цьому планi особливе значення набуваї наукова робота генерал-

майора мiлiцiї О.М. Бандурка, у якiй закладенi основи управлiння, вiд яких 

вiдштовхуїться вся дiяльнiсть органів внутрішніх справ. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на поняття і 

класифікацію надзвичайних умов. Докладно необхідно вивчити задачі органів 

внутрішніх справ під час управління в надзвичайних умовах. Особливої уваги 

потребує вивчення процесу управління органами внутрішніх справ при 

оголошенні надзвичайного стану. 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. 

 

 

 


