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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. Особливості інформаційно-аналітичної роботи в 

Національній поліції України. 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Умови підвищення ефективності інформаційної структури 

Національної поліції. 

2. Зв’язок аналітичної роботи з прогнозуванням і виробленням 

управлінських рішень.  

3. Компетенція галузевих служб щодо здійснення аналітичної роботи. 

4. Фактори зовнішнього середовища, які ускладнюють стан оперативної 

обстановки. 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 

сферу інформаційно-аналітичної роботи в Національній поліції. 

Слухачі повинні скласти такі документи: аналітична довідка про 

оперативну обстановку в районі обслуговування. 
Рекомендована література до теми 3:  
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

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

доповненнями // Голос України. – 1992. – 13 листопада. 

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

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

17 

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

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

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

6. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

7. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручни/ Плішкін 

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

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

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

справ, - 1998. 

9. 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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16/paran7#n7
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ТЕМА 4. Актуальні проблеми кадрового забезпечення в 

Національній поліції України. 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Зміст кадрової функції управління та її нормативна регламентація в 

Національній поліції 

2. Поняття і класифікація кадрів в Національній поліції 

3. Вимоги, що пред'являються до кадрів Національної поліції 

4. Організація роботи з кадрами в Національній поліції 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 

зміст організації роботи кадрового забезпечення в Національній поліції. 

Слухачі повинні скласти такі документи: анкета, автобіографія, наказ про 

звільнення, відповідь на звернення громадян. 
Рекомендована література до теми 4:  
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

2. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 

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

2006.- № 29.  

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

кур’єр від 17.01.2012 – № 8. 

4. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

5. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

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. Статут патрульно-постової служби міліції України: Затверджений 

Наказом МВС України від 28.07.1994 р. № 404. 

8. Про затвердження Положення про патрульну службу: Наказ МВС 

України від 02.07.2015 № 796. 

9. 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 

10. 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 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0498-16
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11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. 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 

19. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручни/ Плішкін 

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

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

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

справ, - 1998. 

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

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

– 371с. 

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

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

23. 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. 

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
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24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

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

новели та перспективи Вісник Запорізького національного університету. 

Юридичні науки. –– 2015. –– № 4. –– 

29. 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. 

30. 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.  

31. 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. 

32. 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. 
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2. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1. Управлінський процес в Національній поліції та його 

особливості. 

 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

1. Загальна характеристика управління в органах внутрішніх справ.  

2. Природа та особливості управління в органах внутрішніх справ. 

3. Актуальні проблеми удосконалення науки управління. 

4. Реформування органів внутрішніх справ: шляхи реалізації. 

 

Задача № 1 

1) Назвати види управління. 

2) Навести практичні приклади реалізації кожного виду управління. 

 

Задача № 2. 

Поясність принципову схему системи управління на прикладі управління в 

Національній поліції.  

 

Задача № 3. 

1) Назвати принципи управління в Національній поліції та дати їм 

коротку характеристику. 

2) Пояснити на практичних прикладах реалізацію принципів управління в 

Національній поліції. 

 

Задача № 4. 

1) Назвати функції управління в Національній поліції та дати їм 

коротку характеристику. 

2) Пояснити на практичних прикладах реалізацію функцій управління 

в Національній поліції. 

 

Задача № 5. 

1) Назвати методи управління в Національній поліції та дати їм 

коротку характеристику. 

2) Пояснити на практичних прикладах реалізацію методів управління 

в Національній поліції. 

 

Задача №6. 

Проаналізувати Наказ МВС України від 13.04.2012  № 318 «Про 

затвердження Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ України». 

 

1) Визначити основні елементи наказу: найменування органу, 

начальник якого цей наказ видав (якщо накази вносяться до спеціальної книги, 
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назва органу вказується на обкладинці і в кожному наказі не повторюється); 

місце і дата видання; номер; коротке формулювання змісту (про яке звичайно 

кажуть «назва»); текст самого наказу і підпис керівника. 

2) У тексті наказу визначити констатуючу і резолютивну частини. 

 

Задача № 7. 

Курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

під час навчального року навчався на відмінно, брав участь у Всеукраїнських 

конференціях, круглих столах, на Конкурсі наукових робіт Міністерства освіти 

України зайняв призове місце.  

 

1) Яке буде управлінське рішення ректора Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ? 

2) Яким документом буде оформлене дане рішення? 

3) Складіть наказ про заохочення курсанта. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту управління в цілому та управління в 

Національній поліції зокрема, основних нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність Національної поліції у сфері управління. 

Слухачі повинні вміти наводити практичні приклади реалізації кожного 

виду управління, на практичних прикладах пояснювати принципову схему 

системи управління, реалізацію принципів управління в Національній поліції. 
Рекомендована література до теми 1:  
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. 

 

ТЕМА 2. Роль та місце керівника в управлінні Національною 

поліцією. 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

 1. Керівник в системі управління органами внутрішніх справ України. 

2.Феномен лідерства в органах внутрішніх справ України. 

3.Оцінка діяльності керівника органу внутрішніх справ. 



 

 

9 

 

4. Актуальні проблеми керівництва колективом в органі внутрішніх справ. 
 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів 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. 

 

Задача № 1. 

Дати характеристику формальному лідеру колектива – командиру групи. 

 

1) Назвати професійні, особисті та ділові якості формального 

лідера – командира групи. 

2) Назвати форми та методи впливу командира на колектив. 

3) Визначити стиль керівництва формального лідера – 

командира групи. 

4) Визначити ефективність наявного стилю керівництва. 

 

Задача № 2. 

Визначити у навчальній групі неформального лідера. 

 

1) Назвати професійні, особисті та ділові якості 

неформального лідера. 

 

Задача № 3. 

1) Визначити основні причини конфліктів, що виникають у 

колективі групи. 

2) Визначити роль формального лідера – командира групи під 

час вирішення конфлвктної ситуації. 

3) Назвати заходи припинення конфліктної ситуації, що 

виникла у колективі групи, які застосовує формальний лідер – 

командир групи. 

4) Назвати заходи профілактики конфліктів, що виникають у 

колективі групи, які застосовує формальний лідер – командир групи. 

5) Визначити роль неформального лідера під час вирішення 

конфлвктної ситуації. 

6) Назвати заходи припинення конфліктної ситуації, що 

виникла у колективі групи, які застосовує неформальний лідер. 

7) Назвати заходи профілактики конфліктів, що виникають у 

колективі групи, які застосовує неформальний лідер. 

 
Рекомендована література до теми 2:  
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  
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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. 

 

ТЕМА 3. Особливості інформаційно-аналітичної роботи в 

Національній поліції України. 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

Задача № 1 

Начальник Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській 

області підполковник поліції Ш. доручив начальнику відділу оперативно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування майору поліції П. 

здійснити аналіз оперативної обстановки, що склалася у місті. П., взявши за 

основу лише незначне зростання загальної злочинності, зробив висновок про 

погіршення оперативної обстановки, з чим не погодився начальник 

Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області. 

 

1) Назвіть критерії аналізу оперативної обстановки у відділах 

Національної поліції за добу, місяць, рік. 

2) Які аналітичні документи складаються за результатами аналізу 

оперативної обстановки у відділах Національної поліції? 

3) Складіть за фабулою аналітичну довідку про оперативну 

обстановку в районі обслуговування. 

 

Задача № 2 

Отримавши на кафедрі відомості про стан оперативної обстановки на 

території Дніпропетровської області. 

 

Здійснить: 

1. Графічний аналіз оперативної обстановки; 

2. Табличний аналіз оперативної обстановки; 

3. Порівняльний аналіз оперативної обстановки. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 
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сферу інформаційно-аналітичної роботи в Національній поліції. 

Слухачі повинні скласти такі документи: аналітична довідка про 

оперативну обстановку в районі обслуговування. 
Рекомендована література до теми 3:  
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

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

доповненнями // Голос України. – 1992. – 13 листопада. 

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

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

17 

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

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

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

6. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

7. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручни/ Плішкін 

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

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

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

справ, - 1998. 

9. 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 

 

ТЕМА 4. Актуальні проблеми кадрового забезпечення в 

Національній поліції України. 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

Задача № 1. 

Гр-н Щ. після закінчення юридичного факультету  Одеського державного 

університету звернувся до відділу кадрового забезпечення ГУНП в 

Дніпропетровській області з заявою про призначення його на посаду слідчого. 

При вивчені особи кандидата було встановлено, що Щ. є членом політичної 

партії України «Відродження». Щ. було рекомендовано припинити членство в 

партії, але він відмовився, заявивши, що членство в партії не буде заважати 

виконанню службових обов’язків. 

 

1) Визначте, яке рішення повинен прийняти суд.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0216-16/paran7#n7
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2) Назвіть основні вимоги до кандидатів на службу в Національній 

поліції. 

3) Які документи входять до особової справи поліцейського під час її 

формування? 

4) Складіть анкету та автобіографію. 

 

Задача № 2. 

Капітан поліції П. впродовж останнього року допустив декілька 

порушень Дисциплінарного статуту, за що був притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності у вигляді зауваження, догани, суворої догани, попередження 

про неповну посадову відповідальність. 21 січня 20__р. атестаційною комісією 

було прийнято рішення про звільнення П. з Національної поліції. 

П. з цим рішенням не погодився, мотивуючи це тим, що він був 

прийнятий на службу за контрактом, дія якого ще не закінчена. 

 

1) Дайте оцінку цієї ситуації.  

2) Чи передбачений діючим законодавством України прийом на службу в 

Національну поліцію за контрактом? 

3) Складіть наказ про звільнення П. з національної поліції. 

4) Які ще документи необхідно скласти в цій ситуації? 

 

Задача № 3. 

Оперуповноважений карного розшуку лейтенант поліції С. під час 

затримання озброєного злочинця отримав важке поранення. Родичі С. 

звернулися до його керівництва з проханням надати матеріальну допомогу для 

лікування. 

 

1) Назвіть основні елементи соціального захисту працівників поліції в 

цьому випадку. 

2) Які документи необхідно скласти у даному випадку працівником 

відділу кадрового забезпечення? 

3) Складіть відповідь на звернення родичів С. 

 

Задача № 4. 

Дільничний інспектор поліції Шевченківського відділення Дніпровського 

відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Є. 

отримав для виконання завдання відділу кадрового забезпечення про вивчення 

за місцем проживання кандидата на службу в Національній поліції гр-на Б., 

1990 р.н., проживаючого по вул. Г. Сталінграду, б. 8 кв. 5. 

Є. було встановлено, що Б. проживає разом з батьками, раніше до 

кримінальної або адміністративної відповідальності не притягувався, 

характеризується з позитивного боку. 

 

1) Які відомості обов’язково необхідно встановити при вивченні особи 

кандидата за місцем проживання?  
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2) Назвіть порядок проведення перевірки.  

3) Складіть відповідний документ про результати перевірки гр-на Б. 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 

зміст організації роботи кадрового забезпечення в Національній поліції. 

Слухачі повинні скласти такі документи: анкета, автобіографія, наказ про 

звільнення, відповідь на звернення громадян. 
 
Рекомендована література до теми 4:  
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

2. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 

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

2006.- № 29.  

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

кур’єр від 17.01.2012 – № 8. 

4. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

5. Про утворення територіальних органів Національної поліції та лікві

даціютериторіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730 

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. Статут патрульно-постової служби міліції України: Затверджений 

Наказом МВС України від 28.07.1994 р. № 404. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; 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 

 

 

 


