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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Організація процесу управління в Національній поліції. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття і загальна характеристика процесу управління.  

2. Вимоги, які пред‘являються до управлінських рішень.  

3. Наукова обґрунтованість управлінських рішень.  

4. З‘ясування і деталізація управлінського рішення.  

5. Корегування управлінського рішення і регулювання системи управління 
Вивчення теми спрямовується на формування у курсантів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 
поліцією, а саме отримання теоретичних знань щодо змісту організації процесу 
управління в Національній поліції. 

Курсанти повинні скласти такі документи: наказ про заохочення. 
Рекомендована література до теми 3:  
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

2. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

3. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

4. Про утворення територіального  органу  Національної  поліції» 

 (Департамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган На

ціональної поліції від 13.10.2015 № 830 

5. Про утворення територіального органу Національної поліції: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 831  (Департамент 

кіберполіції як міжрегіональний територіальний орган Національноїполіції 

6. 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. 

7. 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. 

8. Про затвердження інструкції з організації планування в системі 

органів і підрозділів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 

24.01.2005 р. № 65. 

9. Статут патрульно-постової служби міліції України: Затверджений 

Наказом МВС України від 28.07.1994 р. № 404. 

10. Про затвердження Положення про патрульну службу: Наказ МВС 

України від 02.07.2015 № 796. 
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11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. Про затвердження Порядку та умов виплати грошового 

забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих 

навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання: Наказ МВС 

України від 06.04.2016 № 260 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

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
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1663-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1802-13
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

22. 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 

23. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручни/ Плішкін 

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

24. Управління в органах внутрішніх справ України: Підруч. / Кол. авт.; 

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

справ, - 1998. 
 

2. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 4. Роль та місце керівника в управлінні Національною 

поліцією. 

 

Практичне заняття – 2 год. 

План 

1.  Загальна характеристика особи керівника органа внутрішніх справ. 

2. Поняття і сутність стилів управління. 

3. Причини конфліктів, що виникають у колективі, їх профілактика та 

припинення. 

 
Вивчення теми спрямовується на формування у курсантів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань щодо ролі та місця керівника в управлінні 

органами внутрішніх справ, стилів керівництва, функцій керівника в процесі 

управління, вимог до керівника в Національній поліції України. 
Рекомендована література до теми 4:  
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

2. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

3. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

4. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручни/ Плішкін 

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

5. Управління в органах внутрішніх справ України: Підруч. / Кол. авт.; 

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

справ, - 1998. 

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

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

– 100 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16/paran7#n7
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання з Основ управління в Національній поліції, винесені на розгляд, 
засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні 
навички та вміння з управління в Національній поліції; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства в сфері 
управління в Національній поліції, теорії та практики її застосування. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері управління в Національній 
поліції; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства в сфері управління в Національній поліції, теорії та практики її 
застосування. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері управління в Національній поліції мають поверхневий характер, 
потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері управління в 
Національній поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань 
виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


