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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Управлінський процес в Національній поліції та його 

особливості. 

 

Семінарське заняття – 2 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. 

 

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. 
 

2. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 2. Роль та місце керівника в управлінні Національною 

поліцією. 

Практичне заняття – 2 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. 

4. Актуальні проблеми керівництва колективом в органі внутрішніх справ. 
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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 – 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. 

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. 
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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 

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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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 

 

 

 


