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ТЕМА № 1:  Управлінський процес в Національній поліції та його 
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(2 години) 
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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. 
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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. 
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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


 8 

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 курсантам 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 магістратури щодо предмету, задач 

та змісту курсу «Управління Національною поліцією», про поняття управління 

Національною поліцією; 

 узагальнити та систематизувати знання слухачів магістратури 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 магістратури 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; 

 розвинути розуміння слухачів щодо сутності актуальних проблем 

удосконалення науки управління; 

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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 сформувати знання слухачів щодо змісту та шляхів реалізації 

реформування органів внутрішніх справ.  

 

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. 

 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ПОЛІЦІЄЮ. 

 

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 управлінн і свобод громадян, їхніх 

майнТермін ―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 пНаціональна 

поліціяякденному 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: 



 11 

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.  

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. 
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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 

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 НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ 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 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, 
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забезпеченню її оптимального функціонування і розвитку з метою ефективного 

вирішення завдань по боротьбі із злочинністю та охорони громадського 

порядку, поставлених перед нею. 

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 НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ, 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: 



 14 

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

тому числі посад); 

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

підрозділами); 

3. визначений порядок розподілу між структурними підрозділами 

функцій, повноважень та відповідальності. 

Організаційна структура НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ – це внутрішня 

побудова НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, 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 ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, управління в Національній поліції – це особливий вид діяльності 

спеціально створених апаратів та спеціально призначених посадових осіб по 

упорядкуванню діяльності системи НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, 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 НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ – це внутрішня побудова НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, 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. 

 

ІІ. ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ПОЛІЦІЄЮ. 

 

Серед особливостей управління органами внутрішніх справ можна 

виділити наступні: 

1. Наявність спеціального об'єкта впливу. 

2. Значні повноваження, якими наділені НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ. 

3. Необхідність постійної взаємодії з іншими правоохоронними органами, 

державними та громадськими інститутами. 

4. Форми централізованого підпорядкування та внутрішні нього 

розпорядку. 

5. Наділення підрозділю слідства та дізнання правами процесуальної 

самостійності. 

6. Необхідність прийняття управлінських рішень в умовах дефіциту часу 

та інформації. 

7. Необхідність постійного удосконалення діяльності по зв'язкам із 

громадськістю. 

Організація і діяльність органів внутрішніх справ, крім загального 

законодавства, регулюється також і спеціальними відомчими положеннями, 

статутами, настановами. 
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Оскільки управління внутрішніми справами є галуззю державного 

управління, то воно здійснюється згідно з основними принципами управління, 

які ми розглянули вище. Розглянемо, як проявляються окремі з цих принципів у 

галузі державного управління внутрішніми справами. 

Участь громадськості в управлінні внутрішніми справами є необхідною 

умовою підвищення ефективності діяльності органів та підрозділів внутрішніх 

справ. Основними формами активної участі громадян в охороні громадського 

порядку є масові громадські організації (наприклад, професійні спілки, 

громадські рухи), організації і органи громадської самодіяльності (вуличні, 

будинкові, батьківські комітети тощо), спеціальні громадські формування по 

охороні громадського порядку і профілактиці правопорушень (добровільні 

народні дружини, громадські пункти охорони правопорядку, ради 

профілактики правопорушень, товариські суди тощо). Громадяни також беруть 

участь у діяльності органів внутрішніх справ як позаштатні працівники поліції. 

Централізм в управлінні внутрішніми справами проявляється в поєднанні 

централізованого керівництва при вирішенні основних питань охорони 

громадського порядку і боротьби зі злочинністю з децентралізацією 

оперативних функцій, широкою організаційною самостійністю та ініціативою 

апаратів і служб органів внутрішніх справ у вирішенні покладених на них 

завдань. 

Конкретним проявом централізму в управлінні внутрішніми справами є 

також поєднання єдиноначальництва в керівництві апаратами і службами 

органів внутрішніх справ та персональної відповідальності керівника за стан 

справ з колегіальним обговоренням основних питань службової діяльності. 

Органи внутрішніх справ організують свою роботу на основі суворої 

службової дисципліни. Наказ керівника є законом для підлеглого. Вказівки 

начальника не обговорюються, а виконуються. 

Принцип рівноправності громадян в управлінні внутрішніми справами 

полягає в тому, що всі громадяни, незалежно від походження, соціального і 

майнового стану, расової і національної належності, статі, мови, ставлення до 

релігії, роду і характеру занять, місця проживання, партійної належності та 

інших обставин, мають право на службу в органах внутрішніх справ та їх 

апараті, посідати ту чи іншу посаду. Незначні обмеження пов'язані тільки з 

віком, фізичними даними, рівнем освіти кандидатів на службу в органи 

внутрішніх справ. 

Принцип рівноправності громадян полягає також у тому, що органи 

внутрішніх справ забезпечують охорону прав і свобод усіх без винятку 

громадян, незалежно від наведених вище обставин. 

Найважливішим принципом державного управління в галузі внутрішніх 

справ є дотримання законності. Діяльність органів внутрішніх справ та їх 

посадових осіб має державно-владний характер, зачіпає суб'єктивні права та 

інтереси конкретних осіб. Вони наділені певними повноваженнями і 
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виступають в інтересах і від імені держави. Будь-які відхилення від вимог 

закону мають значну суспільну шкоду, підривають авторитет держави загалом. 

Тому органи внутрішніх справ та їх працівники повинні діяти в межах наданих 

їм повноважень і в установленому законом порядку. 

Щодо організаційних принципів побудови та діяльності органів 

внутрішніх справ, то тут слід зазначити, що основним принципом побудови 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ є лінійно-функціональний принцип. Цей принцип 

поєднує переваги лінійного та функціонального принципів - 

єдиноначальництво і ефективний контроль за діяльністю усіх ланок системи 

органів внутрішніх справ з високим рівнем функціонального керівництва. 

Організаційними принципами діяльності органів внутрішніх справ є 

одноособова відповідальність керівників за результати роботи органів і служб, 

раціональний розподіл повноважень, рівномірне робоче навантаження служб і 

окремих працівників, поєднання єдиноначальництва і колегіальності при 

прийнятті найважливіших рішень. 

Таким чином, управління внутрішніми справами - це самостійна галузь 

державного управління в адміністративно-політичній сфері. Ця галузь має свої 

специфічні об'єкти управління. Управління внутрішніми справами поділяється 

на підгалузі, які тісно взаємопов'язані між собою. 

Управління внутрішніми справами - це діяльність компетентних органів 

держави по забезпеченню і охороні громадського порядку і громадської 

безпеки від злочинних та інших протиправних посягань. 

Управління внутрішніми справами має свою специфіку, яка проявляється 

в правоохоронному характері управління. 

Управління внутрішніми справами, як і іншими галузями державного 

управління, здійснюється за певними принципами, основними з яких є 

дотримання законності, широка участь громадян та рівноправність громадян в 

управлінні внутрішніми справами, централізм. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Побудова системи органів внутрішніх справ враховує специфіку їх 

діяльності. Основним принципом їх побудови є лінійно-функціональний 

принцип. Організаційними принципами діяльності органів внутрішніх справ є 

одноособова відповідальність керівників за результати роботи підпорядкованих 

органів і служб, раціональний розподіл повноважень та поєднання 

єдиноначальництва і колегіальності. 

 

ІІІ. РЕФОРМУВАННЯ МВС УКРАЇНИ: ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ. 

 

Створення незалежної України стало результатом втілення багатовікових 

традицій державотворення українського народу. Але її подальша розбудова 

пов'язана з розв'язанням складних політичних, економічних, соціальних і 
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правових проблем. Однією з них є реорганізація державної влади, 

вдосконалення системи і структури органів, які її представляють. 

Органи внутрішніх справ України, що є частиною державної виконавчої 

влади, на сьогодні за своєю організацією та діяльністю не повною мірою 

відповідають вимогам соціально-політичної, економічної та криміногенної 

ситуації в країні.  

Тому постає питання реформування органів внутрішніх справ України. 

Необхідність реформування системи МВС, узгодження її із суспільними 

потребами й можливостями держави визначалася з перших років незалежності 

України й досить широко декларувалася. Було розроблено декілька концепцій 

реформування, які не були реалізовані, бо ці керівні документи не містили 

чітких положень щодо реалізації згаданих пріоритетних засад у правоохоронній 

сфері, недостатньо відповідали концептуальним завданням, визначеним у 

програмних документах проведення адміністративної реформи, корекції 

правоохоронної політики країни, а також не враховували особливостей 

поточного стану економіки, державного управління, розвитку громадянського 

суспільства.  

Нині розпочато якісно новий етап реформування органів внутрішніх 

справ. Зокрема, міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов зазначає: 

«Ми стоїмо на порозі глибинних реформ у системі МВС, і мета цих реформ 

одна – повернути поліцію обличчям до народу і, найголовніше, поліпшити 

матеріальне забезпечення працівників поліції, тобто гарантувати їм гідну 

заробітну платню та відповідний соціальний пакет для їхньої захищеності».  

Головною метою реформування МВС України має стати вдосконалення 

системи та структури органів внутрішніх справ, критичний перегляд їх функцій 

і повноважень, а також упровадження нової ідеології відносин із населенням на 

засадах пріоритетності прав та інтересів людини. 

Поряд із підвищенням соціального статусу працівників МВС необхідно 

прагнути якісних змін і в їхній роботі. Окрім зазначених завдань, керівництво 

визначає й інші пріоритети, зокрема реформування структурних підрозділів 

МВС, що є одним із завдань оптимізації їхньої діяльності та економії 

державних коштів. У межах першого етапу реформування, що уже розпочато, 

здійснюються істотні структурні зміни, результатом яких мають стати 

оптимізація штатної чисельності центрального апарату й зміцнення кадрового 

потенціалу відомства. Насамперед це стосується оптимізації штатної структури 

міністерства та обласних управлінь органів внутрішніх справ. 

Президент України доручив міністрові внутрішніх справ розробити 

концепцію реформування всієї системи правоохоронних органів України. 

Безперечно, прийняття концепції стане виправданим і необхідним заходом, що 

визначить стратегічні завдання та головні напрями подальшого реформування .   

Саме тому спробуймо виокремити головні напрями реформування 

системи МВС України та визначити роль Донецького юридичного інституту в 

їх реалізації. 

Передумовою реформування МВС України є вдосконалення нормативно-

правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ. Створення 
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повноцінного правового підґрунтя – це, безперечно, одне з головних завдань 

реформування МВС і правоохоронних органів загалом. Реформаторські дії 

мають спиратися на відповідні нормативно-правові акти, які визначають 

завдання та функції тієї чи іншої правоохоронної структури, її місце і роль у 

системі виконавчої влади, принципи діяльності тощо. Необхідно розділити 

функції органів внутрішніх справ із урахуванням принципу системності 

розподілу повноважень. Отже, нормативно-правове закріплення 

концептуальних основ правоохоронних органів позитивно вплине на процес 

реформування. Останнім часом спостерігається активна законодавча діяльність, 

спрямована на вдосконалення чинної нормативно-правової бази регулювання 

діяльності МВС України, приведення її у відповідність до європейських і 

світових стандартів у правоохоронній сфері. Донецький юридичний інститут 

постійно здійснює наукову експертизу законодавчих актів як організаційної, 

так і правоохоронної спрямованості. Тільки за 2010 рік науково-педагогічний 

склад інституту надав 23 пропозиції до підготовлених проектів нормативно-

правових актів, що враховані їхніми розробниками. До того ж для 

систематичного вивчення проблем реформування за різними напрямами, 

узагальнення досвіду та формування власних пропозицій у Донецькому 

юридичному інституті створено робочі групи з проблем реформування системи 

МВС і проведення адміністративної реформи. 

Складником реформування є також структурна оптимізація, яка 

передбачає узгодження функцій, структури та чисельності органів внутрішніх 

справ усіх рівнів із завданнями, що стоять перед органами правопорядку на 

сучасному етапі розвитку держави та суспільства. Отже, внутрішня побудова 

структури МВС повинна передбачати укрупнення підрозділів зі збереженням їх 

функціональності й одночасним виключенням необґрунтованої розрізненості, 

дублювання і паралелізму в роботі ряду служб міністерства. 

У цьому контексті зазначимо, що в Україні має бути створено самостійну 

систему досудового слідства – Слідчий комітет з його органами на місцях. 

Створення єдиного Слідчого комітету забезпечить проведення єдиної 

узгодженої політики у сфері протидії злочинності на всій території країни, 

виключить втручання в процесуальну діяльність не уповноважених на те 

законом осіб та органів, сприятиме зміцненню законності в діяльності 

правоохоронних органів, у тому числі органів досудового слідства.   

Без модернізації професійної освіти та перепідготовки працівників 

органів внутрішніх справ ефективність реформаторських заходів буде зведена 

нанівець. Нині багато уваги приділяється реформуванню юридичної освіти, її 

якісному оновленню в межах розроблення і здійснення системи заходів 

організаційного, наукового та навчально-методичного характеру. Останніми 

роками зусилля Міністерства внутрішніх справ України були спрямовані на 

створення нормативно-правової основи галузевої освіти й оптимізацію її 

структури з метою забезпечення єдності стандартів освітньої та наукової 

діяльності, впровадження новітніх технологій у систему підготовки та 

перепідготовки працівників для правоохоронних органів, наближення 

навчального процесу до вимог галузевих служб органів внутрішніх справ. 
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Певні здобутки в цьому напрямі має і Донецький юридичний інститут. Так, з 

метою підвищення якості навчального процесу, надання йому більшої 

практичної спрямованості в інституті створено навчальний відділ органів 

внутрішніх справ, практичне навчання в якому дає змогу моделювати 

професійні ситуації та шукати шляхи їх розв’язання. На виконання вимог МВС 

України щодо забезпечення охорони громадського порядку та профілактики 

вуличної злочинності Донецький юридичний інститут спільно з Головним 

управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області 

створив базові дільничні пункти поліції (міський і сільський) для підготовки та 

проведення занять із курсантами Донецького юридичного інституту і 

практичними працівниками НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ із використанням 

програмного комплексу «Автоматизоване робоче місце дільничного інспектора 

поліції». Ще одним нововведенням у професійній освіті та перепідготовці 

працівників органів внутрішніх справ став адміністративний полігон для 

підготовки працівників поліції громадської безпеки. Мультимедійне 

наповнення цього комплексу (25 ноутбуків на робочих місцях, інтерактивна 

дошка, презентер тощо) дозволяє створювати 3D моделі ділянок місцевості, 

об’єктів, на яких відпрацьовуються тактика, методи, схеми охорони 

громадського порядку. Мобільність такого моделювання дає змогу розробляти 

методику вирішення завдань не тільки різної складності, а й різного рівня 

управління. Можливість оn-line відстеження ситуацій на об’єктах охорони 

через супутникову мережу забезпечує актуальність моделювання службових 

завдань. 

Нових підходів потребує і добір молоді на навчання у відомчі навчальні 

заклади. Він має стати більшою мірою цільовим, із урахуванням прогнозування 

кадрових потреб служб і регіонів. Актуальним залишається забезпечення 

фахівцями з громадської безпеки в сільській місцевості. Запропонована 

інститутом система добору та підготовки дільничних інспекторів поліції для сіл 

і районів області могла б суттєво вирішити ці кадрові проблеми. Пропозиції 

полягали в доборі сільської молоді для навчання у відповідному профільному 

ліцеї з подальшим їх зарахуванням до інституту для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», а можливо, й «молодший спеціаліст». 

Навчання таких курсантів має бути організовано на навчальній базі «будинку 

дільничного інспектора», що функціонує в області та може стати центром 

підвищення кваліфікації сільських дільничних інспекторів поліції. 

Зацікавленість органів місцевого самоврядування в цій програмі дозволяє 

сподіватись на розширення та розвиток такої навчально-службової бази та 

розширення її функціональних можливостей.  

Це – лише один із напрямів наближення навчання до потреб поліцейської 

практики. 

Атестовані працівники кафедр та інших підрозділів інституту системно 

проходять стажування у практичних підрозділах для з’ясування наявних 

проблем і вироблення шляхів їх розв’язання. Безперечно, поєднання науки, 

практики та освіти є необхідним чинником підготовки майбутнього 

правоохоронця. 
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У зв’язку з особливою актуальністю питання якості практичної 

підготовки працівників ДАІ на факультеті безпеки дорожнього руху 

налагоджено систему періодичного стажування викладачів факультету на 

посадах працівників ДАІ з обов’язковим захистом результатів такого 

стажування. 

Для повноцінного, всебічного розвитку і становлення майбутнього 

поліціонера необхідні не тільки теоретичні знання. Потрібна також практична 

спрямованість заняття і розв’язання актуальних практичних проблем під час 

вивчення профільних дисциплін. Без перебільшення можна зазначити: від 

підготовленості викладача та його обізнаності в проблемах практичної 

діяльності залежить ефективність підготовки майбутніх правоохоронців. У 

зв’язку з цим в інституті розробляють проект внесення змін до Закону України 

«Про поліцію», якими буде передбачено механізм проходження стажування 

викладачами профільних дисциплін, що не мають практичного досвіду роботи 

або він не перевищує три роки. За проектом таких осіб мають призначати на 

посади у профільні підрозділи обласних управлінь органів внутрішніх справ із 

подальшим їх поверненням до педагогічної діяльності. 

Безперечно, від того, наскільки підготовлені працівники МВС України, 

наскільки вони мотивовані, залежить загальний підсумок діяльності 

міністерства. Реформування системи МВС України повинно бути спрямоване 

на досягнення високого професіоналізму її працівників. Право працівника 

системи МВС України на обіймання відповідної посади може реалізовуватись 

лише після набуття претендентом відповідного рівня кваліфікаційної та 

професійної підготовки. 

Удосконалення потребує також кадрова політика  в системі МВС 

України. Необхідним є розроблення єдиних критеріїв визначення статусу 

правоохоронного органу, особливостей проходження служби в ньому, 

уніфікованих засобів соціального та правового захисту працівників. 

На сучасному етапі потребує пильної уваги ще один напрям 

реформування МВС України – оцінка діяльності поліції та підвищення довіри 

до неї з боку населення. Нині постійно переглядаються критерії оцінки 

кандидатів на службу до органів МВС: підвищуються вимоги щодо їхніх 

моральних якостей, рівня освіти, а також ступеня психологічної стійкості та 

фізичної підготовки. Це зумовлено потребою у професійному, 

висококваліфікованому, морально стійкому персоналі. У контексті 

реформування  органів  внутрішніх справ особливої актуальності набуває 

проблема службової дисципліни та законності в діяльності їх працівників. Для 

її розв’язання минулого року впроваджено нову систему оцінки результатів 

діяльності поліції, основними орієнтирами якої є захист громадян, суспільства 

й держави від злочинних посягань. На особливу увагу заслуговує моніторинг 

діяльності НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, який повинен бути не тільки 

державним, а й громадським, що дасть змогу вивчати думку населення.  

Процес реформування української поліції має бути взаємопов’язаний із 

високим рівнем забезпечення прав і свобод громадян. А громадська думка є 

вирішальним критерієм під час оцінки діяльності органів внутрішніх справ 
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загалом і поліції зокрема. Довіра й тільки довіра людей може бути головним 

показником ефективності роботи правоохоронців, що промовисто підтверджує 

світовий досвід. Виходячи з цих стратегічних посилань, критеріями оцінки 

результативності роботи необхідно зробити не статистичні показники, а ступінь 

захищеності законних прав і свобод громадян, їхніх майнових і гуманітарних 

інтересів. 

З метою вдосконалення оперативно-службової діяльності підрозділів 

органів внутрішніх справ України, послідовного нарощування зусиль у 

визначених Кабінетом Міністрів України пріоритетних напрямах діяльності, 

спрямування роботи особового складу на досягнення кінцевих результатів у 

процесі виконання покладених на них завдань 29 червня 2010 року підписано 

наказ МВС України, яким затверджено Інструкцію з оцінки діяльності органів 

внутрішніх справ України. Система оцінки використовується для оперативного 

одержання інформації про ефективність виконання завдань, поставлених перед 

органами внутрішніх справ, своєчасного виявлення та усунення недоліків у 

їхній діяльності й не застосовується для визначення стану криміногенної 

ситуації та з’ясування причин змін, які в ній відбуваються.  

Інструкцією передбачено систему оцінки діяльності: 1) підрозділів 

боротьби з організованою та економічною злочинністю; 2) окремих підрозділів 

кримінальної поліції; 3) органів досудового слідства та дізнання; 4) підрозділів 

поліції громадської безпеки; 5) органів внутрішніх справ на транспорті [4]. 

Під час розроблення стратегії реформування вкрай важливо приділити 

увагу механізмам формування прозорості процедур та інформації, що має 

значення для населення.  

Одним із найскладніших напрямів реформування МВС України є 

оптимізація бюджетних асигнувань на утримання правоохоронних органів. Без 

розв’язання проблеми поліпшення матеріального забезпечення працівників 

правоохоронних органів неможливо забезпечити достатньо високий рівень 

професіоналізму особового складу органів внутрішніх справ.   

Будь-яка реформа вимагає відповідних коштів. З огляду на те, що 

сьогодні потреби НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ фінансуються державою на рівні 

близько 40 відсотків, розраховувати на бюджетні кошти для проведення 

реформ не доводиться. Тож концепція реформування повинна бути розроблена 

з урахуванням цієї складової, яка, зважаючи на обставини, є підґрунтям, базою 

для перетворень. 

Найважливішим (без чого не вдасться здійснити будь-яку реформу) є 

вирішення питання матеріально-технічного забезпечення. Насамперед потрібно 

істотно підвищити рівень грошового утримання працівників поліції. Воно має 

відповідати рівню фізичних і моральних затрат на службі та не бути нижчим, 

ніж в інших правоохоронних і силових структурах. Не можна допускати, щоб 

працівник поліції, аби прогодувати сім’ю, вночі підробляв десь сторожем і 

приходив на роботу втомленим, невиспаним, наражаючи на небезпеку на 

службі себе та інших.  

Зрозуміло, що бюджет потрібно збільшувати. Також необхідно 

вирішувати питання підвищення виплат працівникам поліції виходячи з 
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наявних і перспективних фінансових можливостей. Цим і зумовлено процес 

перегляду штату МВС з метою його оптимізації, скорочення чисельності 

працівників поліції загалом.  

В європейських країнах поліцейський на початку кар’єри повинен три 

роки обов’язково попрацювати для охорони громадського порядку, в 

підрозділах, аналогічних нашій патрульно-постовій службі. Певно, таку 

практику слід запроваджувати й у нас. Це також дасть змогу тим, хто 

помилився з вибором професії, усвідомлено визначитися вже на цьому етапі, 

набувши досвіду реальної поліцейської роботи. Як можна розв’язати проблему 

плинності кадрів у поліції? 

Перш за все, необхідно почати з підготовки майбутніх правоохоронців у 

вищих навчальних закладах системи МВС. В цьому напрямі зроблено цілком 

доцільний крок щодо формування окремого напряму підготовки бакалаврів 

«Правоохоронна діяльність». Створено відповідну робочу групу з 

представників вищих навчальних закладів МВС під головуванням фахівців 

Департаменту кадрового забезпечення. Результатом має стати створення 

стандарту, який за змістом освітньо-професійної програми повинен істотно 

відрізнятися від інших напрямів галузі права. Саме цей стандарт має стати 

моделлю правоохоронця, що поєднає в собі встановлені бажані якості 

сучасного озброєного правоохоронця. Здобуття вищої освіти за спеціальністю 

«Правоохоронна діяльність» має давати право працювати лише в системі 

правоохоронних органів. Несумісність цього стандарту з напрямом 

«Правознавство» може суттєво стабілізувати кадровий склад МВС. 

Отже, насамперед ідеться про реформування та значне скорочення 

управлінського апарату, розатестування деяких служб і перепідпорядкування за 

напрямами роботи, серйозні зміни в системі підготовки кадрів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
Правоохоронна система, безперечно, потребує реформування. Не 

косметичного – за окремими напрямами, а комплексного, системного, 

ґрунтовного. Цей процес науково, організаційно та економічно місткий. Однак 

очікуваний результат виправдовує зусилля, яких докладає держава та 

громадськість для оновлення правоохоронних органів. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Підсумовуючи, зазначимо, 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, підґрунтям, 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. 
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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 «Основи управління в 

Національній поліції» у лекції доцільно визначається предмет управління в 

Національній поліції (управлінські відносини, спрямовані на організацію 

діяльності НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ у сфері громадського порядку та 

боротьби зі злочинністю), його мета (створення належних умов щодо 

упорядкованості, організованості діяльності особового складу НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ 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. Слід сформувати знання у слухачів магістратури щодо предмету, 

задач та змісту курсу «Управління НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ», про поняття 

управління НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ. Під час підготовки до теми необхідно 

узагальнити та систематизувати знання з філософії, політології, теорії держави і 

права та історії держави і права у частині розвитку та становлення держави та 

управління нею. Одночасно слід сформувати знання про історію науки 

управління, про передумови виникнення науки управління. Під час підготовки 

до теми необхідно навчитися аналізувати інформацію з інших дисциплін про 

розвиток держави та права, а також розвинути вміння робити узагальнення та 

висновки про необхідні дані у сфері управління державою взагалі та органами 

внутрішніх справ зокрема. Особливо необхідно звернути увагу на сутність 

актуальних проблем удосконалення науки управління, а також на зміст та 

шляхи реалізації 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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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
 сформувати знання у  слухачів магістратури про роль керівника в 

органах внутрішніх;  

 сформувати знання у слухачів магістратури про стилі керівництва; 

 розвинути у слухачів магістратури навички визначення стилю 

керівництва на конкретному прикладі; 

 сформувати знання про функції керівника в процесі управління; 

 сформувати знання у слухачів магістратури про вимоги до 

керівника органами внутрішніх справ; 

 розвинути у слухачів магістратури 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. 
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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 

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, 
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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 

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 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ визначені в 

Дисциплінарному Статуті НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 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 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ. 

 

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 
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оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ, організують і 

вирішують керівники різних ланок. 

 

ІІ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. 

 

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. 

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 органах внутрішніх справ 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 органах внутрішніх справ має особливе значення у 

важких умовах функціонування системи, коли від керівника і колективу 

вимагається віднайдення ефективного виходу Із становища, застосування 
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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. 

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. 
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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 пНаціональна 

поліціяякденному 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, 
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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 НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ, займаючись нею особисто. 

Функції забезпечення направлені на матеріально-технічне, фінансове, 

медичне та інше забезпечення оперативно-службової діяльності. 

Виховна функція керівника здійснюється в процесі його пНаціональна 

поліціяякденної діяльності. Керівник виховує і особистим прикладом, і 

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 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 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 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ та Дисциплінарного 
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статуту НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ. 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; 

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; 
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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: 

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; 
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- 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 

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, 
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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 

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 ТРТЕЬОГО 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. 

 

IV. ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ПОЛІЦІЄЮ. 

 

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; 
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- 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; 

- 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, 
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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. 

 

V. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У КОЛЕКТИВІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Кожному трудовому колективу, в тому числі й колективу органу 

внутрішніх справ, притаманні певні ознаки. Найважливіша серед них - 

наявність суспільно-значимої мети, яка об’єднує членів колективу, і спільна 

діяльність, спрямована на досягнення цієї мети. Колектив має певну 

організаційну структуру, зумовлену метою та відносинами управління і 

підпорядкування. З огляду на це в ньому формується певний морально-

психологічний клімат.  

Морально-психологічний клімат – це стійка духовна атмосфера, 

морально-психологічний стан колективу, який виявляється у стилі й манері 

поведінки, взаємовідносинах працівників та виконанні ними своїх професійних 

і громадських обов’язків.  

Здоровий морально-психологічний клімат є одним з найважливіших 

чинників формування особистості працівника поліції. У тих колективах, де 

переважають, відносини взаєморозуміння, співпраці, взаємодопомоги, 

ввічливого ставлення один до одного, там працівник, як правило, задоволений 

своєю діяльністю. І, навпаки, в колективах, де стосунки позначені 

формальністю, а тим паче, неприязню, працівник відчуває емоційний 

дискомфорт, відчуженість, а інколи переживає стресові ситуації, що призводять 

до зниження його соціальної та службової активності.  

Морально-психологічний клімат колективу формується під впливом 

макро- та мікросередовища. До макросередовища відносять соціально-

політичні, економічні умови суспільства. Вплив макросередовища 

опосередковується (посилюється чи послаблюється мікросередовищем: 

конкретними умовами праці, матеріальною зацікавленістю (незацікавленістю), 

професійною придатністю (непридатністю) членів колективу до виконання 

службових обов’язків, мірою інтеграції службових обов’язків, індивідуальних 
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звичок, потреб, інтересів, ціннісних орієнтирів, мети колективу, суспільства 

загалом.  

Важливим складником формування морально-психологічного клімату в 

колективі є стиль керівництва. У найзагальнішій формі – це комплекс 

принципів, засобів, методів, за допомогою яких керівний орган (окремий 

керівник) практично вирішують покладені на нього завдання, зокрема тих, що 

стоять перед колективом: вирішення питань підбору і розстановки працівників, 

організація їх роботи, заохочення чи покарання, просування по службі тощо. 

Найважливішим є формування таких якостей у членів службового колективу, 

які б забезпечували високу результативність роботи.  

В сучасній управлінській та соціально-психологічній літературі 

виокремлюється декілька стилів керівництва.  

Органи внутрішніх справ України є складовою державного апарату, вони 

працюють під безпосереднім керівництвом Президента України та Уряду. Їхній 

престиж та авторитет – це вагома частка престижу та авторитету держави. Тому 

почуття політичної, а не лише службової відповідальності за діяльність 

кожного підрозділу НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ має стати невід’ємним 

атрибутом керівника.  

Важливою характеристикою керівника є вміння організувати роботу, а 

для цього потрібні вольові якості, що виявляються у вимогливості, 

відповідальності, самостійності у прийнятті остаточного рішення, 

непримиренності до всього, що шкодить справі.  

Діяльність керівника органу поліції пов’язана з постійним спілкуванням з 

колегами, керівниками державних установ, підприємств, підприємцями, 

громадянами, що звертаються зі скаргами або пропозиціями тощо. Тому 

керівник органу поліції повинен уміти викликати прихильність (симпатію), 

відвертість, відчувати психологічний стан співрозмовника, віднаходити 

адекватні для кожного окремого випадку манери, розмови.  

Вимоги до особистості керівника досить високі, тому далеко не кожен 

фахівець здатний очолювати колектив. Такі риси керівника формуються під час 

професійної підготовки у навчальних закладах, самовихованням та 

самоосвітою, громадсько-політичним досвідом.  

В органах внутрішніх справ найпоширеніший директивний стиль 

керівництва. Це зумовлено тим, що діяльність органів внутрішніх справ 

регламентується статутами та наказами. Директивний стиль керівництва за 

належного використання забезпечує високу оперативність та персональну 

відповідальність з вирішення різноманітних питань. Водночас директивний 

стиль за догматичного застосування породжує тип авторитарного керівника. 

Такий керівник намагається одноособово приймати і скасовувати рішення, 
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щодо виконання працівниками функціональних обов’язків, їх заохочення та 

стягнень. Як правило, такий керівник добирає собі заступників не стільки за 

діловими якостями, скільки з прагнення мати відданих та безвідмовних 

виконавців. Такому керівникові часто бракує делікатності у стосунках з 

підлеглими, він схильний волюнтаристських рішень. Систему взаємовідносин 

між членами колективу, як правило, оцінюється ним крізь призму єдиного 

критерію – формальної дисципліни. Зрозуміло, що такого типу керівники 

негативно впливають на формування здорового морально-психологічного 

клімат.  

Існує й інший різновид директивного стилю керівництва, в умовах якого 

авторитарна поведінка керівника характерна: дріб’язковою опікою підлеглих, 

прагненням надконтролю, побоюванням передачі частини своїх повноважень 

заступникам, намаганні знати все, що стосується підлеглих та колективу і 

загалом, відповідати за все особисто. Такий керівник може бути тактовним у 

стосунках з підлеглими, але нещадно пригнічувати їх ініціативу, а творчу 

самостійність. Даний стиль керівництва формує у підлеглих стереотип 

очікування вказівок зверху, послаблює їхню творчу активність.  

Як уже зазначалося, керівникові органу внутрішніх справ, або окремого 

підрозділу доводиться одноособово приймати велику кількість оперативно-

службових, кадрових, виховних рішень, господарських, координаційних 

зумовлених принципом особистої відповідальності за стан справ на дорученій 

ділянці роботи. Але це не стоїть на заваді керівникам усіх рівнів управління 

спиратися на знання і досвід підлеглих. Уміння співвідносити право та 

одноособове прийняття рішень з досвідом і думкою підлеглих підвищує 

ефективність рішень, які за таких умов, якщо не юридично, то психологічно, є 

колегіальними.  

Морально-психологічний клімат у колективі значною мірою визначається 

рівнем організації виконання прийнятих рішень Велика кількість 

нереалізованих рішень породжує пасивність, байдужість до справ колективу. 

Найчастіше такий стан викликає канцелярсько-бюрократичне ставлення, коли 

головним є не як краще зробити, а як краще виглядати.  

Важливим чинником формування здорового морально-психологічного 

клімату в колективі є контроль за виконанням прийнятих рішень, що забезпечує 

зворотній зв’язок між керівником та підлеглим, виконує функцію перевірки 

достовірності інформації, що надходить від виконавців про хід реалізації 

поставлених завдань та подальшу орієнтацію виконавців на певну роботу і 

коригування завдань.  

Значним важелем впливу керівника на формування здорового морально-

психологічного клімату колективу є висування працівників на вищі спеціальні 
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звання і посади. За всіх посадових призначень підлеглих керівник має 

враховувати його професіоналізм, ставлення до виконання функціональних 

обов’язків, ціннісні орієнтації, світоглядні та моральні установки. При цьому 

важливо знати і думку з цього приводу того чи іншого працівника. Адже досвід 

показує, що нерідко зустрічаються працівники, тяга яких до керівних посад 

зумовлена не інтересами колективу, а егоїстичними, дріб’язковими особистими 

інтересами. Працівники, яких цікавить лише ―керівне крісло‖, дуже часто 

втрачають почуття професійної честі і власної гідності, оскільки не гребують 

навіть аморальними засобами, аби обійняти керівну посаду. Мистецтво 

керівника, якраз і полягає в тому, щоб завчасно постерегти справжні мотиви 

працівника щодо його прагнення обіймати вищу посаду.  

У взаємовідносинах керівника і колективу важко уникнути різних колізій 

та суперечок, що нерідко переходять у конфлікти. Конфлікти, пов’язані з 

протистоянням інтересів, поглядів, установок, устремлінь можуть виникати у 

діловій (функціональній) або особистісній діяльності. Вони можуть бути 

конструктивними, тобто такими, що стимулюють зміцнення колективу, 

збагачують його творчий потенціал, і деструктивними, що гальмують розвиток 

колективу та його працівників. Конструктивні конфлікти, як правило, 

розв’язуються разом з вирішенням проблеми, що їх зумовила.  

При розв’язанні конфлікту керівник виходить із самої суті протистояння, 

з’ясування причин та безпосереднього причини виникнення конфлікту, 

зважаючи і на суб’єктивні мотиви. Особливу увагу слід звернути на цілі, які 

ставлять перед собою сторони в цьому конфлікті. Потрібно чітко 

розмежовувати цілі, пов’язані з особистими домаганнями від соціально 

значимих, звернувши увагу сторони з особистими претензіями, що така 

поведінка несумісна з нормами Етичного кодексу працівника НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ України. Не слід доручати розв’язання, вирішення конфлікту 

представникові однієї з конфліктуючих сторін.  

Конфліктна ситуація, як правило впливає на рівень критичного мислення, 

самоусвідомлення і самооцінки, що призводить до використання негідних 

засобів для збереження і ствердження власної позиції у конфлікті. Тому слід 

намагатись пригасити нурт пристрастей, не допустити, щоб сторони, 

звинувачуючи одна одну в недоліках, бачили тільки негативні мотиви в будь-

якій діяльності тієї чи іншої сторони. Конфліктуючим потрібно показати, що 

їхнє протистояння позначається на самопочутті та працездатності інших, 

негативно впливає на весь колектив.  

Великий вплив на формування морально-психологічного клімату в 

колективі має критика, тобто оцінка певних дій, вчинків, поведінки, образу 

мислення (окремої людини чи групи людей) з наголосом на недоліках, 
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негативних моментах, на можливих способах та засобах їх подолання. 

Звичайно, не можна вважати критикою грубу безпредметну сварку, скаргу на 

когось із колег чи керівників. Вона передбачає безпосередній чи 

опосередкований контакт критика та критикованого і має ґрунтуватися на 

конкретних фактах, вагомих аргументах. Тобто критика має бути адекватною 

тим діям чи вчинкам, які піддаються критиці, що викликає зважену реакцію у 

того на кого спрямовано критику і позитивне ставлення інших працівників.  

Об’єктивний аналітичний характер критики з боку керівника можливий 

лише за позитивної установки стосовно своїх підлеглих (своєрідна форма 

презумпції невинності). Якщо ж керівник виходить з того, що його підлеглі 

несумлінні люди, то критика перетворюється на гіпертрофоване роздмухування 

окремих недоліків, необґрунтовані узагальнення, щодо підлеглих.  

Вкажемо на передумови, за яких критика матиме діловий і позитивний 

характер:  

якщо вона об’єктивна й аналітична, конкретна щодо певних подій та 

ситуацій, в яких працівник припустився помилки, або неправильно повівся;  

зосереджена не на особистих чеснотах та рисах працівника, а на вчинках 

що стосуються службової або суспільної та громадської діяльності і не 

принижує особистої гідності підлеглого;  

має не руйнівну, а творчу спрямованість з метою визначення способів, 

засобів, шляхів, уможливлювали б уникнення та недопущення таких помилок;  

доцільна та доречна щодо ситуативності, вона не озлоблює працівника, а 

стимулює до самоаналізу і самокритики.  

Неприпустимі в службових колективах такі форми критики, які 

ображають працівників, зокрема спеціально організовані виступи на зборах, 

спрямовані проти того чи іншого працівника, не надання можливості 

критикованому висловити пояснення або заперечення; намагання протиставити 

тому кого критикують весь колектив, а його пояснення чи заперечення 

тлумачити як нелояльність до колективу.  

Керівникові слід відрізняти критичні виступи працівників від 

критиканства, тобто виступи окремих працівників з метою зведення особистих 

―порахунків‖ збереження або піднесення своєї репутації, перестрахування або 

упередження заслужених звинувачень. Річ у тім, що так званий критикан може 

викривати справжні недоліки, а водночас зловтішатися з їх наявності; таврувати 

зло і залишатись до нього байдужім.  

Проте, критика не повинна перетворюватися на своєрідний стиль роботи 

керівника. Дехто з них вважає, що завжди, в кожному випадку необхідно 

критикувати своїх підлеглих, інакше його робота не буде успішною. Ця хибна 

тенденція призводить до втрати об’єктивності, а критика перетворюється на 
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постійне бурчання або владний окрик. Отже, критика і самокритика в 

службових є показником морального здоров’я колективу, його життєдіяльності.  

Великі можливості для формування та підтримання здорового морально-

психологічного клімату в колективі має особисте спілкування з підлеглими. 

При цьому важливу роль відіграє зовнішній вигляд керівника, обстановка його 

кабінету тощо. Саме за ―речовим‖ оточенням працівники нерідко судять про 

самого керівника.  

Керівникові органу внутрішніх справ у своїй діяльності часто доводиться 

давати команди, ставити завдання, формулювати вимоги. Вони мають бути 

чіткими і послідовними, а необґрунтовані, незрозумілі, суперечливі, висловлені 

роздратованим тоном розпорядження здатні призвести до помилкових дій 

підлеглих.  

Обов’язковою передумовою успішної діяльності керівника є його 

самокритичність, адекватна оцінка своїх позитивних рис та недоліків, постійна 

орієнтація на самовдосконалення. Спроби прикрити власні недогляди 

вітіюватими фразами, недоречним моралізаторством, вимагати до себе 

особливої поваги, невиправдано зневажлива і скептична оцінка інших 

працівників, гіперболізація власної думки створюють у колективі нездоровий 

морально-психологічний клімат.  

Науковці провели цікаві дослідження з приводу того, яким бачать 

поліцейського керівника його підлеглі. Так, лише 42,9 відсотка опитаних 

представників рядового і сержантського складу заявили, що мають добрі 

стосунки з керівниками підрозділів; 46 відсотків начальників, на думку 

підлеглих, знають тих, з ким вони працюють; третина респондентів відповіла, 

що підлеглі можуть без проблем зустрітися з керівниками підрозділів. Лише 29 

відсотків сказали, що у розв’язанні конфлікту допомогли керівники. Лідерами 

своїх керівників вважають менше половини респондентів.  

На питання, чи помічали підлеглі у своїх начальників ознаки професійної 

деформації, ствердно відповіли 26 відсотків, решта респондентів це заперечила.  

Які ділові якості найбільше цінують в своїх керівниках підлеглі; за 

кількістю голосів відповіді на запитання розподілилися так: організаційні, 

здатність розбиратися в людях, підбирати кадри, вміння спілкуватися. Щодо 

особистих якостей, які цінують підлеглі, це відповідно: уміння рахуватися з 

людьми; лідерство; інтелект.  

Привертає увагу оцінка підлеглими стилю керівництва своїх начальників. 

Третина опитаних вважає, що цей стиль демократичний; чверть назвали його 

авторитарно-доброзичливим (коли рішення приймаються керівником 

одноосібно, проте з урахуванням позицій підлеглих); п’ята частина вважає цей 

стиль авторитарним (без урахування таких позицій). 20,4 відсотка респондентів 
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вважають стиль керівництва ліберальним, тобто керівники всього-на-всього 

усуваються від прийняття рішень.  

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином формування здорового морально-психологічного клімату як 

у чисельних так і нечисленних колективах вимагає цілеспрямованої діяльності, 

професіоналізму керівника, знань в галузі філософії, професійної етики, 

психології, педагогіки навичок спілкування з людьми, високих ідейно-

моральних особистих якостей. 

 

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 
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При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Під час підготовки до теми необхідно сформувати знання про роль 

керівника в органах внутрішніх, про стилі керівництва, про функції керівника в 

процесі управління. Під час підготовки до теми необхідно виробити навички 

визначення стилю керівництва на конкретному прикладі. Особливо слід 

звернути увагу на вимоги до керівника органами внутрішніх справ. Крім того, 

необхідно виробити 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. 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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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. 
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19. Кравченко І.С. До питання тривалості чергових відпусток осіб 
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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 
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2001 г. 
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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 
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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. 
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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  
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 (Департамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган На

ціональної поліції від 13.10.2015 № 830 

4. Про утворення територіального органу Національної поліції: 
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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7. Про затвердження Положення про організацію післядипломної 
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8. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських: Наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465 [Електронний 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16
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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 магістратури про структуру та зміст 

інформації в Національній поліції; 

 сформувати знання у слухачів магістратури про поняття та зміст 

аналітичної роботи в Національній поліції;  

 сформувати знання у слухачів магістратури про поняття 

оперативної обстановки; 

 сформувати у слухачів магістратури навички побудови діаграм, 

табуляграм, графіків аналізу і контролю стану оперативної обстановки; 

 сформувати знання у слухачів магістратури 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: 

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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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 

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. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 

ПОЛІЦІЇ. 

Без інформації немає процесу управління, без неї неможливо 

сформулювати цілі управління, оцінити ситуацію, визначити проблеми, 

спрогнозувати розвиток подій, підготувати управлінські рішення, 

проконтролювати їх виконання. Сфера охорони правопорядку є надзвичайно 

динамічною, комплексною, вона потребує постійного вдосконалення, взаємодії 

правоохоронних структур, що можливе тільки при належному інформаційному 

забезпеченні. 

Інформація збирається через інформаційні системи «Інформаційна 

система, - підкреслюють В.Т.Жигалов та Л.М.ШиманНаціональна поліціяька, - 

це система, яка призначена для збирання, передачі, обробки, зберігання і 

надання інформації, комунікація між суб'єктом і об'єктом управління». 

Постійне загострення криміногенного стану в Україні висуває вимоги 

докорінного поліпшення інформаійного забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю, створення принципово нової 

системи, яка має поєднувати всі накопичені та наново створювані масиви 

оперативно-розшукового призначення в єдину інформаційно-обчислювальну 

мережу органів внутрішніх справ України. Ця система дозволяє здійснювати 
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обмін необхідною інформацією на всіх рівнях управління, від МВС до будь-

якого підрозділу поліції. 

Інформаційне забезпечення управління органами внутрішніх справ 

України є одним із провідних питань, що вирішуються на сучасному етапі 

розвитку правоохоронних органів України. 

Постійна циркуляція різноманітної інформації між складовими частинами 

системи органів внутрішніх справ, між системою НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ у 

цілому і її навколишнім середовищем є обов'язковим атрибутом управління 

органами внутрішніх справ. Тільки завдяки інформаційним процесам система 

органів внутрішніх справ може ефективно впливати на зовнішнє її оточення, 

направляти свою діяльність на успішне 'вирішення завдань, що стоять перед 

нею, здійснювати координацію між її складовими частинами. 

Інформаційне забезпечення управління в органах внутрішніх справ являє 

собою органічну єдність роботи щодо визначення змісту, обсягів, якості 

інформації, необхідної для здійснення управління, а також заходів щодо 

раціональної організації процесів збирання, систематизації, накопичення та 

обробки цієї інформації шляхом застосування різноманітних методів, методик і 

технічних засобів. 

Управління органами внутрішніх справ як у зовнішньому, так і 

внутрішньому напрямку грунтується на власній інформаційній системі. 

Структурними елементами такої системи є: 

а) зосередження у відповідних інформаційних масивах (банках даних) 

відомостей, необхідних для здійснення основних функцій органів внутрішніх 

справ і управління структурними підрозділами системи НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ; б) джерела отримання цих відомостей і схеми потоків інформації;в) 

засоби обліку, зберігання і переробки інформації; г) канали зв'язку і передачі 

інформації, персонал суб'єкта і об'єкта управління, що забезпечує діяльність 

інформаційної системи МВС. 

Головна мета інформаційної системи полягає в тому, щоб на підставі 

зібраних початкових даних отримати похідну, підсумкову інформацію, яка буде 

складати основу для підготовки управлінських рішень у системі органів 

внутрішніх справ. 

Визначення змісту й обсягу початкової інформації, необхідної для 

здійснення ефективного управління органами внутрішніх справ, має велике 

значення для функціонування усієї інформаційної системи. , 

Наявність вказаної інформації дозволяє визначити перспективи змін 

обсягу роботи органів внутрішніх справ, зробити висновки про те, на яких 

ділянках роботи мають бути зосереджені основні зусилля органів внутрішніх 

справ, які регіони, об'єкти й галузі економіки вимагають більшого 

профілактичного впливу, як найбільш раціонально розподілити сили і засоби 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, як їх використати, які корективи потрібно вносити 

у форми І методи їх роботи. 

Джерелами отримання початкової інформації є рішення органів 

державної влади і управління з питань зміцнення законності і правопорядку, 

закони і підзаконні акти України, нормативні акти МВС України, програми 
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економічного і соціального розвитку республіки і регіонів, матеріали 

статистичних органів, соціально-економічних, кримінологічних, демографічних 

та інших прогнозів, матеріали вивчення та аналізу оперативної обстановки в 

республіці та регіонах, результати соціологічних досліджень, результати 

узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду діяльності 

правоохоронних органів, а також соціальних та правових експериментів, 

наукова та спеціальна література тощо. 

Інформація, необхідна для здійснення управління органами внутрішніх 

справ, накопичується, оброблюється і зберігається в єдиному інформаційному 

масиві (банку даних). Його формування і ведення з/гійм роботи має відповідати 

певним вимогам. 

Головними з них є: 

1) визначення оптимального обсягу інформації, що зберігається, 

звільнення від зайвих відомостей; 

2) систематизація даних, що зберігаються; 

3) забезпечення високої достовірності даних і можливості співставити їх 

із іншими даними; 

4) зручність доступу до інформації, що зберігається 

в банку даних; 

5) захист цілісності даних і конфіденційність доступу до них (що 

особливо важливо для системи органів 

внутрішніх справ); 

6) необмеженість системи управління вже існуючою базою даних, тобто 

можливість поповнення банку даних новими відомостями, 

Одним із основних напрямків удосконалення інформативного 

забезпечення управління органами внутрішніх справ є широке застосування у 

процесі отримання, накопичення і переробки інформації обчислювальної 

техніки, оргтехніки, сучасних засобів зв'язку. З 1985 р. в органах МВС почав 

формуватися єдиний автоматизований банк даних (АБД), у якому 

зосереджується Інформація, необхідна Для здійснення органами внутрішніх 

справ основних функцій та управління підрозділами системи НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ рівнях: державному і обласному (нині організується і на рівні 

місцевих органів). 

Основними банками даних обчислювального рівня є «АБД область», АІС 

«АПРА», АІС «Автомобіль». 

«АБД - область» включає в себе інформацію: 

- про осіб, які схильні до скоєння злочинів або представляють інший 

оперативний інтерес для НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ (біографічні дані, 

прикмети, спосіб скоєння злочину); 

- дані статистико-аналІтичного характеру; 

- про нерозкриті злочини (спосіб скоєння, предмет злочинного посягання, 

час, місце); 

- кримінальні справи та прийняті за ними процесуальні рішення; 
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- про предмети з індивідуальними номерами або особливостями 

(автомототранспорт, зброя, радіоприймачі, годинники тощо), що були 

викрадені, вилучені, виявлені; 

- про мисливську і спортивну зброю, яка знаходиться у користуванні 

громадян та організацій; 

- інформація дактилотек, фото- та відеотек і т.ін. 

В АІС «АПРА» зосереджено інформацію про осіб та скоєні ними 

адміністративні правопорушення. 

АІС «Автомобіль» містить у собі відомості про зареєстровані 

автотранспортні засоби та їх власників. 

Головним банком даних державного рівня є «АБД Центр», що вміщує 

інформацію про осіб (особливо небезпечних рецидивістів, «гастролерів», 

бродяг оголошених у міждержавному розшуку), тяжкі нерозкриті злочини та 

викрадення, вилучені номерні предмети. 

При використанні існуючих автоматизованих масивів можна одержати 

таку Інформацію: 

- про наявність відомостей на особу, що перевіряється, на якому обліку 

вона перебуває (перебування у розшуку, під адміністративним наглядом), чи є 

вона особливо небезпечним рецидивістом, бродягою; 

- про біографічні відомості, клички, специфічні прикмети зовнішності, 

способи скоєння злочинів, злочинні зв'язки, якщо такі дані закладено; 

- про можливу причетність до скоєння нерозкритих злочинів (за даними 

специфічними прикметами, характерним способом скоєння злочинів та ін.); 

- про скоєння особою, яка перевіряється, адміністративних 

правопорушень; 

- про наявність у особи, яка перевіряється, мисливської зброї, 

автотранспортних засобів; 

- про викрадення автотранспортних та~механізова-них засобів; 

- про нерозкриті злочини, тяжкі нерозкриті злочини (спосіб скоєння, 

предмет злочинного посягання, час, місце); 

- яким органом внутрішніх справ розшукуються викрадені та вилучені 

номерні речі, зброя, автомототранспортні, засоби; 

- про належність автомототранспортних засобів; 

- іншу оперативно-довідкову і статисти ко-аналіти-чну інформацію, 

інформацію з дактилотек, фото- та відеотек. 

Великі обсяги інформації накопичено у банках даних локальних 

обчислювальних мереж МВС України. Перша локальна обчислювальна мережа 

МВС України була впроваджена у 1991 р., її користувачами стали керівництво 

Міністерства внутрішніх справ та провідні служби апарату управління. 

В міськрайлінорганах внутрішніх справ з документів первинного обліку 

працівниками оперативних служб, слідчими, дільничними інспекторами, 

черговими частинами та співробітниками інших підрозділів формуються банки 

даних оперативно-службового призначення, а саме: 

- правопорушення та причетні до них особи; 

- матеріали про злочини та їх розслідування; 
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- викрадені та вилучені номерні речі; 

- автотранспорт та його власники; 

- спеціалізована оперативна інформація місцевого характеру. 

Обсяги і характер залежать від оперативної обстановки, соціальної та 

економічної специфіки конкретного району або міста, географічних та інших 

місцевих умов. 

На сьогодні мережа являє собою сукупність локальних обчислювальних 

мереж галузевих служб МВС України і УМВС, які об'єднані у єдину 

інформаційну систему. 

Локальна мережа кожної галузевої служби є автономною і може 

функціонувати самостійно. Кожна локальна мережа має свої галузеві бази 

даних, які створюються та супроводжуються відповідними службами апарату 

міністерства. Доступ до баз даних здійснюється безпосередньо з робочих місць 

співробітників. 

На даний час інформаційно-обчислювальна мережа рівня МВС України 

складається з п'яти локальних обчислювальних мереж: Чергової частини МВС, 

Головного управління державної автомобільної інспекції. Національного 

центрального бюро Інтерполу, Головного управління карного розшуку, 

Управління оперативної інформації. У названих локальних обчислювальних 

мережах обробляються наступні відомості. 

«АБД» - інформація про викрадений та виявлений номерний транспорт; 

викрадені номерні речі; викрадену, загублену та вилучену зброю; 

«гастролерів»; особливо нге-безпечних рецидивістів, бродяг; осіб, які 

знаходяться у розшуку. 

«Статистика» - статистичні звіти про стан злочинності на території 

України. 

«Дисципліна» - дані про правопорушення, скоєні працівниками органів 

внутрішніх справ, про загибель та поранення особового складу 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, інформація про застосування зброї. 

«Скарга» - інформація про скарги, які надійшли до органів внутрішніх 

справ України. 

«Відрядження» ~ інформація про відрядження працівників апарату 

управління МВС України. 

«Особа» - інформація про міжнародних злочинців, осіб, які піддягають 

оперативній розробці, котрі пропали безвісті і т.п. 

«Транспорт» - інформація про викрадений транспорт на територіях 

суміжних з Україною держав. 

«Зброя» - інформація про зброю та номерні речі, викрадені, вилучені в 

інших державах. 

«Фірма» - інформація про фірми та організації, яка становить 

оперативний інтерес. 

«Антикваріат» - інформація про викрадені предмети мистецтва. 

«Секетаріат» - інформація про документообіг у секретаріаті НЦБ 

Інтерполу України. 
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«Зведення» ~ оперативна інформація про злочини, скоєні на території 

України. 

 «Контроль» - оперативна інформація про злочини, скоєні на території 

України, розслідування яких перебуває на контролі. 

«Довідка» - інформація про оперативну обстановку в Україні. 

«Угон» - інформація про викрадений автомототран-спорт на території 

України. 

«Іномарка» - інформація про зареєстрований на території України 

автомобільний транспорт іноземного виробництва. 

Для чергових частин органів внутрішніх справ розроблено 

автоматизовану систему оперативного інформування, яка являє собою 

комплекс інформаційних, програмних, технічних, організаційних засобів, що 

призначені для збору, зберігання, обробки та видачі інформації в чергових 

частинах ОВД. 

Інформаційні масиви автоматизованої системи оперативного 

інформування чергових МВС використовуються для: 

- централізованого збору, обробки та зберігання відомостей про 

зареєстровані в органах і підрозділах внутрішніх справ країни заяви і 

повідомлення та іншої інформації про злочини згідно з вимогами МВС 

України; 

- отримання інформації про оперативну обстановку в Україні за станом на 

поточний або інший день; 

- аналізу оперативної обстановки в різноманітних варіантах, які 

дозволяють виявити основні тенденції динаміки як окремих видів, так і всієї 

злочинності загалом, що дає можливість вжити заходи профілактичної дії; 

- видачі інформації державним органам, керівництву та галузевим 

службам МВС у формах: а) оперативного зведення про злочини та події, 

зареєстровані в органах і підрозділах внутрішніх справ країни; б) статистико-

аналітичної інформації про зареєстровані заяви та результати їх вирішення для 

здійснення контролю галузевими службами за станом обліково-реєстрованої 

дисципліни; 

- організації розкриття злочину по гарячих слідах з використанням 

комп'ютерної обробки та аналізу оперативної інформації (за умови або під час 

створення додаткових задач «Особа», «Речі» тощо, пов'язаних із задачею «За-

ява»); 

- контролю за розкриттям тяжких і резонансних злочинів; 

- видачі добового звіту про злочини та події в країні зі статистикою 

поточного дня (отримання вихідної статистичної інформації у табличному та 

графічному видах); 

- отримання Інформації від чергових частин УМВС з використанням 

телефонних і телеграфічних каналів зв'язку для оперативних управлінських 

рішень. 

В Управлінні оперативної інформації МВС України та УМВС областей, а 

також у міських, районних (лінійних) органах внутрішніх справ здійснюється 
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кримінальна реєстрація, яка сприяє розкриттю та розслідуванню злочинів. 

Кримінальній реєстрації підлягають наступні об'єкти: 

1) злочинці, які переховуються від суду та слідства, а також від 

відбування покарання; 

2) обвинувачені, що піддавалися арешту; 

3) особи, затримані за бродяжництво, жебракування; 

4) особи, які вчинили злочин, але звільнені у зв'язку із застосуванням 

заходів громадського впливу або через обставини, що змінилися; 

5) засуджені особи; 

6) особи, які пропали безвісті; 

7) хворі, які перебувають у лікувальних установах, будинках престарілих, 

дитячих будинках і через свій стан не можуть повідомити персонографічних 

даних; 

8) невпізнані трупи осіб, які загинули внаслідок злочинів, нещасних 

випадків; 

9) викрадена, втрачена, вилучена та добровільно здана зброя; 

10) кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї, виявлені на місці події, 

нерозкритого злочину; 

11) викрадені та загублені, а також вилучені у затриманих речі; 

12) номерні речі та вироби, пов'язані із злочинами; 

13) автотранспортні засоби, належність яких не встановлена 

(безгосподарський транспорт); 

14) підроблені документи, виготовлені поліграфічним способом; 

15) підроблені грошові знаки; 

16) паспорти - викрадені, втрачені, такі, що належать злочинцям, а також 

бланки викрадених паспортів; 

17) зразки почерків осіб, які займаються підробкою Лікарських рецептів, 

головним чином,,на ліки, що містять наркотичні та подібні їм речовини; \ 

18) пригульна худоба, викрадена і така, що розшукується; 

19) сліди пальців рук з місць нерозкритих злочи-нІв(у картотеці 

зберігаються фотознімки слідів); 

20) сліди знарядь злому та інструментів з місць нерозкритих злочинів 

(зберігаються як сліди, так і їх зліпки); 

21) факти розкрадання вантажів на залізничному транспорті; 

22) способи вчинення злочинів, які залишилися не-розкритими. 

Обліки, що ведуть органи внутрішніх справ, будуються також в 

алфавітній і дактилоскопічній формах. 

Алфавітний облік дозволяє встановити про особу таку інформацію: 

- наявність судимості; 

- притягнення до кримінальної відповідальності; 

- час та місця відбування покарань, смерть засудженого у місцях 

позбавлення волі або дату і підставу звільнення; 

- номери припинених справ; 

- перебування у розшуку (коли, ким, у зв'язку з чим); 

- затримання, арешт; 
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-.місце проживання і праці до засудження, затримання, 

- групи крові та дактилоскопічну формулу. Дактилоскопічний облік 

дозволяє отримати відомості для: 

- ідентифікації осіб заарештованих та затриманих; 

- встановлення осіб трупів загиблих та померлих невідомих громадян; 

- встановлення підозрюваних у скоєнні злочину за виявленими слідами. 

Накопичуючи дані для інформацІйно-обчислюваноЇ системи, працівники 

органів внутрішніх справ повинні виходити з того, що правовими підставами 

взяття особи на облік є: 

- протокол затримання підозрюваного; 

- постанова слідчого, органу дізнання, прокурора про обрання заходу 

процесуального примусу - взяття під варту; 

- постанова слідчого, дізнання прокурора про запобіжний захід - 

попереднє ув'язнення, підписка про невиїзд; 

- постанова про притягнення особи як обвинуваченого; 

- вирок або ухвала суду; 

- рішення органу внутрішніх справ про адміністративну відповідальність; 

- інформація НЦБ Інтерполу про іноземців, що розшукуються на 

території України. 

За законність взяття особи на облік несуть відповідальність працівники 

органів внутрішніх справ, які оформляють облікову картку. Порядок взяття на 

облік особи, злочину, події, речових доказів та інших об'єктів інформації 

визначається спеціальною інструкцією, яка розробляється Міністерством 

внутрішніх справ І узгоджується з Генеральною прокуратурою. Міністерством 

юстиції. Верховним Судом України, В міськрайвідділах ведення кримінальної , 

реєстрації покладено на обліково-реєстраційний персонал, але первинну 

інформацію готують слідчі, дізнавачі, оперативні працівники, чергові частини, 

в обласних УМВС загальну інформаційно-обчислювальну роботу покладено на 

інформаційні бюро і штаби. 

Збір інформації для автоматизованого банку даних про об'єкти 

кримінальної реєстрації здійснюється за допомогою єдиних карток збору 

інформації усіх рівнів. 

Важливе місце в системі інформаційного забезпечення управління 

органами внутрішніх справ займають канали зв 'язку і передачі інформації. В 

даний час в системі органів внутрішніх справ створено телекомунікаційні сис-

теми для здійснення зв'язку і передачі інформації з банку даних. 

Так, для безпосереднього звернення в «АБД Центр» з УМВС областей та 

міськрайвідділів використовуються підсистема «Телеграф» і підсистема 

обробки запитів по телефонних каналах зв'язку. 

Система «Телеграф» дозволяє проводити обробку запитів в «АБД Центр» 

за такими напрямками: 

а) підсистема «Особа» - пошук інформації про особу, яка перебуває на 

обліку в АБД, за прізвищем, іменем та по батькові і роком народження; пошук 

інформації за кличкою; 
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б) підсистема «Номерні вечі» - за номером речі, зброї, номерних агрегатів 

автомототранспортного засобу викраденого або такого, що не має власника; 

в) підсистема «Автомобіль» - за відомостями про власника та номерними 

агрегатами транспортного засобу. 

В одному запиті можна перевіряти до 30 осіб, речей, зброї та 

автотранспортних засобів. Правила набору запитів містяться у відповідних 

інструкціях, які є у всіх інформаційнирафх управліннях УМВС областей 

України. 

Абонентом системи «Телеграф» може стати будь-який орган внутішнІх 

справ, обладнаний звичайним телегним апаратом, персональним комп'ютером 

із спеціальним адаптером. 

Підсистема обробки запитів по телефонних каналах зв'язку функціонує в 

Головному управлінні оперативної інформації МВС з другого півріччя 1993 р. 

Для цього використовується персональний комп'ютер, з'єднаний з єдиною 

системою ЕОМ та обладнаний модемом для організації телефонного зв'язку з 

абонентом. Обробка запитів виконується у режимі безпосереднього діалогу з 

ЕОМ. Запити обробляються по всіх об'єктах обліку АБД, 

Для здійснення зв'язку і передачі інформації в системі органів внутрішніх 

справ використовується електронна пошта, телеграф, письмовий зв'язок, 

особисте звернення працівника органів внутрішніх справ. 

Система електронної пошти впроваджена в органах внутрішніх справ у 

квітні 1993 р. 

Її абонентами є: 

- 26 управлінь оперативної інформації УМВС областей, Автономної 

Республіки Крим, УМВС М.Севастополя; 

- ряд галузевих служб МВС (НЦБ Їнтерполу, Головне управління по 

боротьбі з організованою злочинністю, Чергова частина МВС, Головне 

управління ДАї та ін.); 

- ряд навчальних закладів МВС, галузевих служб УМВС та 

правоохоронних органів України. 

Електронна пошта є дійовим засобом обміну Інформацією між 

підрозділами органів внутрішніх справ, якщо між ними немає автоматичного 

телефонного зв'язку. 

Принцип дії розглянутої системи інформаційного забезпечення 

управління органами внутрішніх справ засновано на кримінальній реєстрації. 

Органи внутрішніх справ користуються й іншим інформаційним 

забезпеченням. За доступністю його можна поділити на відкрите і закрите 

забезпечення. Відкрите -це забезпечення зовнішного загального користування, 

наприклад, обласні адресно-довідкові картотеки (адресні бюро), а закрите - 

обмеженого користування, наприклад, оперативно-довідкова картотека джерел 

інформації, призначене тільки для певної категорії працівників, допущених до 

оперативно-розшукової діяльності. Окремі служби МВС створюють свої 

специфічні інформаційні системи, які забезпечують функціональну діяльність 

структури. Такі системи мають Головне управління пожежної охорони, Дер-

жавна служба охорони. Медичне управління і деякі інші. За широтою 
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охоплення розрізнюють комплексні й галузеві інформаційні системи. 

Комплексні забезпечують інформацією всю систему управління, галузеві " 

окремі функції управління. 

За джерелами отримання інформації її поділяють на первинну і вторинну; 

за формою фіксації - на документальну і недокумеятальну; за способом 

передачі - наручну і механізовану; за способом обробки - на вихідну і 

оброблену. 

Вихідну інформацію одержують з первинних документів, з результатів 

безпосереднього контролю за діяльністю об'єкта управління, оброблену 

інформацію - із вихідної інформації шляхом її аналізу, вивчення, прогнозу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 

Як зазначалось раніше, за масштабом інформаційні системи, , 

поділяються на загальнодержавні в межах МВС України, регіональні (обласні) 

в межах УМВС області (на транспорті) і місцеві (міські, районні) в межах 

УМВС міста, району. Для всіх видів інформаційного забезпечення важливе 

значення мають вірогідність і точність, кількість і якість інформації, її цінність, 

корисність і своєчасність, але найважливішим в інформаційному забезпеченні 

управління органами внутрішніх справ. 

 

ІІ. 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 
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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 

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); 
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підготовка змістовних матеріалів та пропозицій, на підставі яких можливе 

прийняття ефективних законодавчих актів з боку владних структур держави та 

органів місцевого самоврядування. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

Вже із вищезгаданого можна зробити висновок, що провідне місце в 

аналітичній роботі органів внутрішніх справ посідає аналіз оперативної 

обстановки і оцінка її стану. 

 

ІІІ. 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); 
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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 

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); 
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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 

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 

пНаціональна поліціяякденним 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 
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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 

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 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ; 

- поліпшення інформування вищестоящих НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ, 

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; 
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- 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 

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 ДО ТРЕТЬОГО 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. 

 

ІV. 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. 
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З чисто прагматичних позицій реалізація вимог стратегічного рівня 

означає насамперед раціоналізацію потоків інформації і створення 

інформаційного фонду. 

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-
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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, 

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 



 75 

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 

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 
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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, 

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 
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опитування конкретних осіб, але й для збирання необхідної інформації при 

вивченні, наприклад, матеріалів кримінальних справ. 

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

структуру злочинності в цьому регіоні; 

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 пНаціональна 

поліціяякденну роботу передових форм і методів організації роботи по боротьбі 

зі злочинністю; 

наявність обгрунтованих пропозицій щодо вдосконалення службової 

діяльності. 
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Порядок і терміни підготовки аналітичних документів у галузевих 

службах визначаються їх керівниками за погодженням з заступниками міністра 

(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; 
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розвиток злочинності у молодіжному середовищі; 

рецидивна злочинність; 

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; 
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- організувати спеціальну підготовку керівного складу УМВС та 

співробітників, які безпосередньо здійснюють аналіз інформації і формулюють 

висновки, виходячи із оцінки оперативної обстановки в області. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО 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 - 

"НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 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, 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Необхідно звернути увагу на основні поняття, а саме структура та 

зміст інформації в Національній поліції, поняття та зміст аналітичної роботи в 

Національній поліції; зміст поняття оперативної обстановки. Під час підготовки 

до теми необхідно сформувати у слухачів магістратури навички побудови 

діаграм, табуляграм, графіків аналізу і контролю стану оперативної обстановки. 

Особливо слід зосередити увагу на вивченні організації аналітичної роботи в 

Національній поліції. 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. 

 
 


