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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Організаційно-правові основи управління підрозділами поліції 

превентивної діяльності. 
1. Вимоги, які пред‘являються до управлінських рішень. 

2. Наукова обґрунтованість управлінських рішень. 

3. З‘ясування і деталізація управлінського рішення. 

4. Корегування управлінського рішення і регулювання системи управління. 

5. Характеристика етапу підготовки і прийняття управлінських рішень. 

6.  Характеристика етапу організації і виконання управлінських рішень. 

7.  Проблеми підвищення ефективності управлінських рішень, прийнятих 

керівником в Національній поліції. Принципи підбору виконавців та їх 

інструктаж.  

 

ТЕМА 2. Роль та місце керівника в управлінні підрозділами поліції 

превентивної діяльності. 
1. Види колективів. 

2. Поняття лідерства в колективі. Формальне і неформальне лідерство. 

3. Напрямки попередження конфліктів у колективі. 

4. Ознаки здорового морально-психологічного клімату в колективі. 

 

ТЕМА 3. Особливості інформаційно-аналітичної роботи в підрозділах 

поліції превентивної діяльності. 

1. Вимоги, що ставляться до інформації. 

2. Види інформації, її кількісні та якісні характеристики. 

3. Умови підвищення ефективності інформаційної структури Національної 

поліції.  

4. Екстраполяція і інтерполяція, як методи аналітичної роботи. 

5. Пріоритетні напрямки аналітичної роботи в підрозділах поліції превентивної 

діяльності. 

 

ТЕМА 4. Організація та методика планування в діяльності підрозділів 

поліції превентивної діяльності. 

1. Процес підготовки плану основних організаційних заходів. 

2. Процес підготовки оперативних планів з розкриття злочинів. 

3. Організація контролю за виконанням запланованих рішень. 

4. Зміст і структура оперативних і індивідуальних планів. 

5. Вимоги, які пред‘являються до планів в Національній поліції. 

 

ТЕМА 5. Організаційно-правові основи здійснення контролю в підрозділах 

поліції превентивної діяльності. 

1. Основні стадії контролю. 

2. Методи проведення негласного контролю в Національній поліції.  

3. Організація проведення контрольних та цільових перевірок.  

4. Вимоги що ставляться до інформації. 
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5. Види інформації, її кількісні та якісні характеристики. 

6. Умови підвищення ефективності інформаційної структури Національної 

поліції.  

 

ТЕМА 6. Особливості діяльності підрозділів оперативно-аналітичного 

забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України 

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів оперативно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної 

поліції України. 

2. Адміністративно-правовий статус підрозділів оперативно-аналітичного 

забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України. 

3. Методичне забезпечення підрозділів оперативно-аналітичного 

забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України. 

4. Напрямки діяльності підрозділів оперативно-аналітичного забезпечення 

та оперативного реагування Національної поліції України. 

5. Особливості адміністративної діяльності підрозділів оперативно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної 

поліції України. 

 

ТЕМА 7. Актуальні проблеми кадрового забезпечення в підрозділах поліції 

превентивної діяльності. 

1. Вимоги, що ставляться до кадрів в Національній поліції.  

2. Оцінка кадрів в Національній поліції.  

3. Джерела комплектування кадрів в Національній поліції.  

4. Психологічне забезпечення кадрів в Національній поліції.  

5. Навчання та виховання кадрів в Національній поліції.  

6. Зміст кадрової функції в Національній поліції. Класифікація кадрів 

(персоналу). Особливості організації роботи кадрового забезпечення в 

Національній поліції. 

7. Проблеми управління у сфері кадрового забезпечення в Національній 

поліції.  

8. Принципи дисципліни і законності в діяльності поліцейських. 

 

ТЕМА 8. Актуальні проблеми управління підрозділами поліції 

превентивної діяльності в умовах, що ускладнюють оперативну 

обстановку 

1. Управління в підрозділами поліції превентивної діяльності при оголошенні 

надзвичайного стану. 

2. Особливий правовий режим діяльності державних органів при воєнному 

стані. 

3. Національна поліція як складова частина системи державного управління в 

умовах надзвичайного стану. 
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Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1. Організаційно-правові основи управління підрозділами поліції 

превентивної діяльності. 
1. Актуальні проблеми в організації управління підрозділами поліції 

превентивної діяльності. 

2. Місце поліції превентивної діяльності в системі МВС України. 

 

ТЕМА 2. Роль та місце керівника в управлінні підрозділами поліції 

превентивної діяльності. 
1. Вимоги, які ставляться до керівника в підрозділах поліції превентивної 

діяльності. 

2. Проблеми застосування методи управління керівником в підрозділах 

поліції превентивної діяльності. 

 

ТЕМА 3. Особливості інформаційно-аналітичної роботи в підрозділах 

поліції превентивної діяльності. 

1. Перспективи розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення 

підрозділів превентивної діяльності на сучасному етапі розвитку 

держави. 

2. Методика ведення інформаційно-аналітичних обліків в підрозділах 

поліції превентивної діяльності. 

 

ТЕМА 4. Організація та методика планування в діяльності підрозділів 

поліції превентивної діяльності. 

1. Перспективи розвитку методики планування в діяльності підрозділів 

поліції превентивної діяльності. 

2. Актуальні питання організації планування в діяльності поліції 

превентивної діяльності в умовах реформування МВС України. 

 

ТЕМА 5. Організаційно-правові основи здійснення контролю в підрозділах 

поліції превентивної діяльності. 

1. Організаційно-правові засади проведення службової перевірки в 

підрозділах поліції превентивної діяльності. 

2. Реалізація принципів дисципліни та законності в діяльності підрозділів 

поліції превентивної діяльності. 

 

ТЕМА 6. Особливості діяльності підрозділів оперативно-аналітичного 

забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України 

1. Контрольна діяльність підрозділів оперативно-аналітичного забезпечення 

та оперативного реагування Національної поліції України. 

2. Особливості інформаційно-аналітичної роботи підрозділів оперативно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної 

поліції України. 
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ТЕМА 7. Актуальні проблеми кадрового забезпечення в підрозділах поліції 

превентивної діяльності. 

1. Актуальні проблеми діяльності підрозділів кадрового забезпечення 

Національної поліції в умовах реформування МВС України. 

2. Напрямки розвитку кадрової політики МВС України. 

 

ТЕМА 8. Актуальні проблеми управління підрозділами поліції 

превентивної діяльності в умовах, що ускладнюють оперативну 

обстановку 

1. Актуальні проблеми управління підрозділами поліції превентивної 

діяльності в умовах проведення АТО. 

2. Організація управління підрозділами поліції превентивної 

діяльності під час  проведення виборів та референдумів в Україні.  

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 

відома слухачів (студентів, слухачів) на початку вивчення дисципліни 

 


