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1. Загальні відомості про навчальну дисципліну 

Програму навчальної дисципліни «Управління в правоохоронних 

органах» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців за ступенем вищої освіти магістра спеціальності (081) «Право» 

денної форми навчання, державний бюджет та за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління в 

правоохоронних органах» є система теоретико-прикладних знань про 

організацію управління в правоохоронних органах, основні наукові школи 

науки управління, організацію та особливості здійснення управлінської 

діяльності, організацію процесу управління, методики проведення аналітичної 

роботи, види та методи прогнозування управлінської діяльності, організації 

планування та проведення контролю в управлінській діяльності, кадрове та 

документальне забезпечення управлінської діяльності. 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління в 

правоохоронних органах» є формування цілісної уяви про управлінську 

діяльність, види управління, процеси управління, принципи та методи 

планування, проведення аналітичної роботи, здійснення контролю, функції та 

повноваження керівника, організацію проходження служби в правоохоронних 

органах, документальне забезпечення управлінської діяльності, здатність 

застосовувати набуті знання в практичній діяльності, здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Управління 

в правоохоронних органах» є: 

- ознайомити з основними сучасними теоретичними концепціями 

визначення понять «управління», «процес управління», «планування», 

«аналітична робота», «прогнозування», «контроль», «кадри», «персонал», 

«кадрова робота», «робота з кадрами»; 

- сприяти розумінню місця і значення процесу управління в 

професійній діяльності; 

- навчити основам організації та здійснення управлінської 

діяльності; 

- розкрити теоретичні та практичні засади процесу управління, 

ознайомити із нормативно-правовим регулюванням цих питань; 

- мінімізувати можливість виникнення конфліктних ситуацій; 

- розкрити актуальні питання управлінської діяльності та визначити 

роль керівника в процесі управління, проаналізувати напрями щодо 

удосконалення цього напряму роботи; 

- створення оптимальних організаційних та методичних умов для 

самостійного вивчення курсу; 

- закріплення на семінарських та практичних заняттях знань про 

основні методи та способи управління в професійній діяльності. 
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Пререквізити: «Правозастосування», «Психологія правоохоронної 

діяльності», «Право Європейського Союзу», «Юридична компаративістика», 

«Концептуальні підходи теорії управління», «Організаційно-правові питання 

публічної служби в Україні», «Дотримання антикорупційного законодавства в 

правоохоронній діяльності». 

Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми ступеня 

вищої освіти магістр.  
Програмні компетентності (інтегральні, загальні та фахові) відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти магістр: 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань. 

Загальна компетентність здобувачів вищої освіти у процесі вивчення 

навчальної дисципліни охоплює: 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Фахові компетентності: 

ФК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності.  

ФК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності.  

ФК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування.  

Програмні результати навчання:  

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності.  

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів.  

Знання, уміння, навички 
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продемонструвати знання та навички щодо опанування основних питань 

навчальної дисципліни та вміння провадити в професійну діяльність набуті 

компетентності: 

знати: 

- сутність та характеристики стилів управління, особливості 

управління в правоохоронних органах, основні чинники ефективної діяльності 

керівників у сфері правоохоронної діяльності; 

- поняття системи управління, організацію системи управління 

правоохоронними органами, її організаційну структури, принципи їх 

побудови; 

- сутність та зміст процесу управління, управлінського циклу, 

особливості підготовки, прийняття та організації виконання управлінських 

рішень в правоохоронних органах; 

- проведення аналітичної роботи та методики дослідження 

оперативної обстановки; 

- організацію планування та виконання планів; 

- основні види забезпечення управлінської діяльності, специфіку їх 

організації в правоохоронних органах. 

вміти: 
- збирати та аналізувати управлінську інформацію; 

- визначати види управлінських рішень і чинники, що впливають на 

їх прийняття; 

- визначати чинники, які впливають на оперативну обстановку; 

- володіти навичками планування діяльності служб та підрозділів 

органів Національної поліції; 

- визначати необхідність проведення контролю в правоохоронних 

органах; 

- складати та оформляти основні види організаційно-розпорядчих 

документів. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма здобуття 

вищої освіти 

Заочна форма здобуття 

вищої освіти 

д/б ксф д/б ксф 

Кількість кредитів  

ECTS – 3 

Рік підготовки 

2 2   

Семестр 

3 3   

Загальна кількість  

годин - 90 

Лекції 

6 6   

Семінарські 

18 18   
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Практичні 

6 6   

Самостійна робота 

60 60   

Вид контролю 

залік залік   
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3. Тематичний план 
(денна форма навчання, державний бюджет та за кошти фізичних або 

юридичних осіб) 

№ 

з/п 

 

 

 

 

 

Назви тем 
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т
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Розділ 1. Поняття науки управління 

1. Становлення та розвиток науки 

управління 

8 2  2  6 

2. Управління правоохоронними 

органами як соціальна система 

управління 

6 2  2  4 

3. Характеристика організаційної та 

функціональної структури 

правоохоронних органів 

6 2   2 4 

4. Керівник як суб’єкт управління 8 2  2  6 

Розділ 2. Процес управління 

5. Процес управління. 

Характеристика управлінських 

рішень 

12 4 2 2  8 

6. Роль і місце аналітичної роботи в 

правоохоронних органах 

12 4  2 2 8 

7. Особливості планування 

діяльності правоохоронних 

органів України 

14 6 2 2 2 8 

8. Взаємодія та координація в 

діяльності правоохоронних 

органів України 

6 2  2  4 

9. Контроль як функція соціального 

управління 

6 2  2  4 

10. Види забезпечення діяльності 

правоохоронних органів України 

12 4 2 2  8 

Усього годин 90 30 6 18 6 60 

Підсумковий контроль: залік 
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4. Плани навчальних занять за видами 

(денна форма навчання, державний бюджет та за кошти фізичних або 

юридичних осіб) 

 

Тема 1. Становлення та розвиток науки управління – 8 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 6 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття управління та характеристика його видів. 

2. Історія виникнення науки управління. 

3. Наукові школи теорії управління. 

4. Сучасні тенденції розвитку управління. 

 

Тема 2. Управління правоохоронними органами як соціальна система 

управління – 6 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 4 год. 

План вивчення теми: 

1. Механізм соціального управління. Суть, зміст та класифікація цілей 

соціального управління. 

2. Характеристика методів соціального управління. Особливості 

використання методів соціального управління в діяльності Національної 

поліції.  

3. Зміст функцій соціального управління та органів Національної поліції. 

4. Характеристика загальних та спеціальних принципів соціального 

управління. 

 

 

Тема 3. Характеристика організаційної та функціональної структури 

правоохоронних органів – 6 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 4 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття системи та характеристика її ознак. 

2. Сутність та характеристика рівнів управління правоохоронними 

органами. 

3. Характеристика та особливості побудови організаційної структури 

правоохоронних органів. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Робота в групі: 

Використовуючи теоретичний матеріал лекції, нормативно-правові акти 

правоохоронних органів, які розкривають модель організаційної структури, 

побудувати організаційну структуру запропонованого правоохоронного 
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органу, враховуючи ланки, рівні, зв’язки управління та дотримуючись 

принципів такої структури. 

 

Тема 4. Керівник як суб’єкт управління – 8 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 6 год. 

План вивчення теми: 

1. Керівник в системі управління. 

2. Класифікація стилів управління. 

3. Функції та принципи діяльності керівника. 

 

Тема 5. Процес управління. Характеристика управлінських рішень –  

12 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 8 год. 

План вивчення теми: 

1. Характеристика процесу управління. 

2. Поняття та зміст управлінського циклу та його характеристика. 

3. Поняття управлінського рішення в правоохоронних органах України: 

їх класифікація та особливості.  

4. Організація виконання управлінських рішень в правоохоронних 

органах України. 

 

Тема 6. Роль і місце аналітичної роботи в правоохоронних органах –  

12 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 8 год. 

План вивчення теми: 

1. Характеристика та напрями проведення аналітичної роботи. 

2. Об’єкти та суб’єкти аналітичної роботи. 

3. Особливості проведення аналітичної роботи в Національній поліції. 

4. Характеристика методів дослідження оперативної обстановки. 

5. Поняття та види прогнозування в управлінській діяльності. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Завдання до практичного заняття 1: 

Робота в групі: 

1. Охарактеризуйте методи аналітичного дослідження.  

2. Законспектувати, які вимоги висуваються до оформлення 

аналітичного документа.  

3. Скласти аналітичний документ.  

4. Законспектувати, які види прогнозів використовуються в теорії 

управління. 
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5. Охарактеризувати статистичний метод прогнозування.  

6. Скласти прогноз, використовуючи один із методів прогнозування. 

 

Тема 7. Особливості планування діяльності правоохоронних органів 

України – 14 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 8 год. 

План вивчення теми: 

1. Сутність та значення планування як основної функції управління.  

2. Принципи планування та вимоги до планів роботи. 

3. Методика розробки планів в Національній поліції. 

4. Організація контролю за виконанням планів. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Робота в групі: 

Варіант 1: 

1. Охарактеризуйте значення планування, як спосіб досягнення цілі 

організації.  

2. Законспектувати види планів, які складаються в правоохоронних 

органах. 

3. Скласти перспективний план територіального управління 

Національної поліції. 

 

Варіант 2: 

1. Охарактеризуйте значення планування, як спосіб досягнення цілі 

щодо забезпечення публічного порядку та безпеки.  

2. Законспектувати види спеціальних планів, які складаються в 

правоохоронних органах. 

3. Скласти індивідуальний план поліцейського. 

 

Тема 8. Взаємодія та координація в діяльності правоохоронних органів 

України – 6 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 4 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття взаємодії в органах Національної поліції, характеристика її 

видів та форм. 

2. Принципи взаємодії та координації в органах Національної поліції з 

іншими правоохоронними органами. 

3. Загальна характеристика координації, її видів та форм. 

4. Особливості взаємодії та координації підрозділів Національної поліції 

з іншими державними, правоохоронними органами та громадськістю. 
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Тема 9. Контроль як функція соціального управління – 6 год. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 4 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття та основні завдання контролю в управлінській діяльності.  

2. Характеристика принципів контролю в правоохоронних органах. 

3. Форми і види контролю в правоохоронних органах. 

4. Організація відомчого контролю в Національній поліції. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Робота в групі: 

Варіант 1: 

1. Охарактеризуйте значення контролю, як способу дотримання 

законності.  

2. Законспектувати види контролю, які проводяться в правоохоронних 

органах. 

3. Скласти план-завдання проведення інспектування Н-кого управління 

поліції. 

 

Варіант 2: 

1. Охарактеризуйте значення нагляду, як способу дотримання 

законності.  

2. Законспектувати основні положення здійснення прокурорського 

нагляду за діяльністю правоохоронних органів. 

3. Скласти план-завдання цільової перевірки Н-кого управління поліції. 

 

 

Тема 10. Види забезпечення діяльності правоохоронних органів України 

– 12 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 8 год. 

План вивчення теми: 

1. Характеристика кадрового забезпечення в правоохоронних органах.  

2. Організаційно-штатна робота в правоохоронних органах. 

3. Особливості проходження служби в правоохоронних органах. 

4. Документальне забезпечення діяльності правоохоронних органів. 

 

Плани навчальних занять за видами 

(заочна форма навчання, державний бюджет та за кошти фізичних або 

юридичних осіб) 

Тема 1. Становлення та розвиток науки управління – 8 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 6 год. 
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План вивчення теми: 

1. Поняття управління та характеристика його видів. 

2. Історія виникнення науки управління. 

3. Наукові школи теорії управління. 

4. Сучасні тенденції розвитку управління. 

 

Тема 2. Управління правоохоронними органами як соціальна система 

управління – 6 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 4 год. 

План вивчення теми: 

1. Механізм соціального управління. Суть, зміст та класифікація цілей 

соціального управління. 

2. Характеристика методів соціального управління. Особливості 

використання методів соціального управління в діяльності Національної 

поліції.  

3. Зміст функцій соціального управління та органів Національної поліції. 

4. Характеристика загальних та спеціальних принципів соціального 

управління. 

 

Тема 3. Характеристика організаційної та функціональної структури 

правоохоронних органів – 6 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 4 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття системи та характеристика її ознак. 

2. Сутність та характеристика рівнів управління правоохоронними 

органами. 

3. Характеристика та особливості побудови організаційної структури 

правоохоронних органів. 

 

Тема 4. Керівник як суб’єкт управління – 8 год. 

Семімінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 6 год. 

План вивчення теми: 

1. Керівник в системі управління. 

2. Класифікація стилів управління. 

3. Функції та принципи діяльності керівника. 

 

Тема 5. Процес управління. Характеристика управлінських рішень –  

12 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 8 год. 

План вивчення теми: 
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1. Характеристика процесу управління. 

2. Поняття та зміст управлінського циклу та його характеристика. 

3. Поняття управлінського рішення в правоохоронних органах України: 

їх класифікація та особливості.  

4. Організація виконання управлінських рішень в правоохоронних 

органах України. 

 

Тема 6. Роль і місце аналітичної роботи в правоохоронних органах –  

12 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 8 год. 

План вивчення теми: 

1. Характеристика та напрями проведення аналітичної роботи. 

2. Об’єкти та суб’єкти аналітичної роботи. 

3. Особливості проведення аналітичної роботи в Національній поліції. 

4. Характеристика методів дослідження оперативної обстановки. 

5. Поняття та види прогнозування в управлінській діяльності. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Робота в групі: 

1. Охарактеризуйте методи аналітичного дослідження.  

2. Законспектувати, які вимоги висуваються до оформлення 

аналітичного документа.  

3. Скласти аналітичний документ.  

4. Законспектувати, які види прогнозів використовуються в теорії 

управління. 

5. Охарактеризувати статистичний метод прогнозування.  

6. Скласти прогноз, використовуючи один із методів прогнозування. 

 

 

Тема 7. Особливості планування діяльності правоохоронних органів 

України – 14 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Практичне заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 8 год. 

План вивчення теми: 

1. Сутність та значення планування як основної функції управління.  

2. Принципи планування та вимоги до планів роботи. 

3. Методика розробки планів в Національній поліції. 

4. Організація контролю за виконанням планів. 

 

Завдання до практичного заняття: 

Робота в групі: 
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Варіант 1: 

1. Охарактеризуйте значення планування, як спосіб досягнення цілі 

організації.  

2. Законспектувати види планів, які складаються в правоохоронних 

органах. 

3. Скласти перспективний план територіального управління 

Національної поліції. 

 

Варіант 2: 

1. Охарактеризуйте значення планування, як спосіб досягнення цілі 

щодо забезпечення публічного порядку та безпеки.  

2. Законспектувати види спеціальних планів, які складаються в 

правоохоронних органах. 

3. Скласти індивідуальний план поліцейського. 

 

Тема 8. Взаємодія та координація в діяльності правоохоронних органів 

України – 6 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 4 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття взаємодії в органах Національної поліції, характеристика її 

видів та форм. 

2. Принципи взаємодії та координації в органах Національної поліції з 

іншими правоохоронними органами. 

3. Загальна характеристика координації, її видів та форм. 

4. Особливості взаємодії та координації підрозділів Національної поліції 

з іншими державними, правоохоронними органами та громадськістю. 

 

Тема 9. Контроль як функція соціального управління – 6 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 4 год. 

План вивчення теми: 

1. Поняття та основні завдання контролю в управлінській діяльності.  

2. Характеристика принципів контролю в правоохоронних органах. 

3. Форми і види контролю в правоохоронних органах. 

4. Організація відомчого контролю в Національній поліції. 

 

Тема 10. Види забезпечення діяльності правоохоронних органів України 

– 12 год. 

Лекція – 2 год. 

Семінарське заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 8 год. 

План вивчення теми: 

1. Характеристика кадрового забезпечення в правоохоронних органах.  

2. Організаційно-штатна робота в правоохоронних органах. 
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3. Особливості проходження служби в правоохоронних органах. 

4. Документальне забезпечення діяльності правоохоронних органів. 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної 

роботи  

1. Ситуаційне управління – це: 

А) перетворення інформації про стан об’єкта в командну інформацію від 

суб’єкта; 

Б) аналіз проблем, виявлення крайових умов задач, пошук оптимальних 

моделей рішень; 

В) прийняття стратегічних рішень в міру виявлення потенційних проблем. 

2. Цільове управління – це: 

А) прийняття стратегічних рішень в міру виявлення потенційних проблем; 

Б) метод управлінської діяльності, оснований на виділенні найважливіших у 

даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні зусилля 

керуючої організації; 

В) аналіз проблем, виявлення крайових умов задач, пошук оптимальних 

моделей рішень. 

3. Взаємозв’язки між суб’єктом та об’єктом управління поділяються на 

такі види: 

А) прямий та зворотній зв’язок; 

Б) прямий та непрямий зв’язок; 

В) інформаційний та зворотній зв’язок. 

4. Сучасна система поглядів на управління сформувалася: 

А) в першій половині 19 століття; 

Б) в другій половині 20 століття; 

В) в другій половині 19 століття. 

5. Управління в правоохоронних органах України – це: 

А) різновид соціального управління; 

Б) різновид технічного управління; 

В) різновид державного управління. 

6. Зміст дій і функцій, здійснюваних в процесі управління залежить: 

А) від цілого ряду зовнішніх факторів; 

Б) від цілого ряду фінансових факторів; 

В) від цілого ряду внутрішніх і зовнішніх факторів. 

7. Правоохоронній діяльності притаманні наступні специфічні ознаки: 

А) заходи державного примусу та відповідальності; 

Б) заходи громадського примусу та осуду; 

В) заходи державного примусу та заохочення. 

8. Складність організаційної побудови системи правоохоронних органів 

обумовлена: 

А) рівнями управління; 

Б) багатогранністю функцій та адміністративно-територіального поділу; 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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В) рівнями управління та багатогранністю функцій. 

9. Організаційна структура соціальної системи – це: 

А) організаційна форма розподілу праці щодо прийняття (вироблення) та 

реалізації управлінських рішень; 

Б) організаційна форма розподілу керівних повноважень щодо прийняття 

(вироблення) та реалізації управлінських рішень; 

В) організаційна форма поведінки керівників та співробітників. 

10. Поняттю «стиль управління» притаманне: 

А) налагодження стосунків між керівником та підлеглими; 

Б) налагодження стосунків між керівниками різних ланок управління; 

В) налагодження стосунків в колективі та розв’язання організаційно-

управлінських ситуацій. 

11. В стилі управління виявляється: 

А) єдність професійних, організаційних, ідейно-політичних, моральних та 

інших якостей керівника; 

Б) власна концепція керівника, його особистість, досвід, кругозір, характер, 

ділові манери та професійна грамотність; 

В) власна концепція керівника, моральні та організаційні якості керівника. 

12. Управлінське рішення (Managerial decision) – це: 

А) директивний акт цілеспрямованого впливу на об’єкт управління, 

заснований на аналізі даних, що характеризують конкретну управлінську 

ситуацію, визначення цілі дій, і визначену програму досягнення мети; 

Б) вольовий акт впливу суб’єкта управління та об’єкт управління, що 

характеризує визначення цілі та дій керівника; 

В) система знань, що відображає сутність ухвалення рішень, і закономірності, 

з урахуванням яких вони розробляються, приймаються і реалізуються на 

практиці. 

13. Рекомендаційні управлінські рішення за ступенем обов’язковості 

виконання: 

А) є обов’язковими для виконання; 

Б) є бажаними, але не обов’язковими для виконанням; 

В) є обов’язковими для виконанням вищими органами управління. 

14. Аналітична робота забезпечує: 

А) формування бази даних; 

Б) виявлення та усунення проблемних ситуацій; 

В) вибір стилів управління. 

15. Управлінська функція аналітичної роботи полягає в: 

А) забезпеченні інформацією всі етапи управлінської діяльності; 

Б) виявленні проблем, небезпек та конфліктів; 

В) отриманні об’єктивної картини ситуації та її діагностики. 

16. Після проведення аналітичної роботи складається: 

А) аналітичний документ; 

Б) організаційно-розпорядчий документ; 

В) фінансовий документ. 

17. Прогноз – це: 
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А) знання про минуле конкретного об’єкта та його історичний розвиток; 

Б) знання про майбутнє конкретного об’єкта і його сучасний розвиток; 

В) знання про минуле конкретного об’єкта і його сучасний розвиток. 

18. Планування – це: 

А) процес вироблення управлінського рішення; 

Б) процесу прогнозування управлінського рішення; 

В) процес виконання управлінського рішення. 

19. Після остаточного виконання плану здійснюється: 

А) попередній контроль; 

Б) поточний контроль; 

В) заключний контроль. 

20. Взаємодія правоохоронних органів – це: 

А) вплив одних суб’єктів на інших в процесі досягнення поставленої цілі; 

Б) координація діяльності суб’єктів правоохоронних органів; 

В) вплив державних органів на правоохоронні органи для досягнення 

поставленої цілі. 

21. Взаємодія в правоохоронних органах заснована на: 

А) індивідуальних актах; 

Б) законах та підзаконних актах; 

В) адміністративних договорах. 

22. Координація діяльності правоохоронних органів – це: 

А) спеціальна систему теоретико-методологічних, організаційно-правових і 

праксеологічних засад інтерпретації функцій, методів і методик 

упорядкування та взаємоузгодження організаційно-управлінської діяльності; 

Б) серія безпосередніх, взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення 

мети; 

В) функція управління, змістом якої є упорядкування поведінки системи у 

зовнішньому середовищі. 

23. Зміст відомчого контролю за правоохоронною діяльністю полягає у: 

А) створенні сприятливих умов для досягнення цілі в майбутньому; 

Б) перевірці відповідності діяльності підконтрольних об’єктів встановленим 

приписам; 

В) нагляду за діяльністю підконтрольних об’єктів. 

24. Кадри правоохоронних органів поділяють на дві групи: 

А) атестовані працівники та вільнонаймані працівники; 

Б) спеціалісти та технічні працівники; 

В) керівний склад та підпорядкований склад. 

25. Кадрове забезпечення включає в себе: 

А) кадрову роботу та роботу з кадрами; 

Б) кадрову роботу та керівну роботу; 

В) кадрову політику та кадрову функцію. 

26. Правове регулювання діловодства включає: 

А) джерела права про інформаційне забезпечення; Положення про структурні 

підрозділи та посадові інструкції; функціональні обов’язки; міжнародні 

стандарти; 
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Б) джерела права про організацію діловодства та документування; державні 

стандарти; типові інструкції з діловодства; Положення про структурні 

підрозділи та посадові інструкції; 

В) загальні джерела права про документування; державні та міжнародні 

стандарти; типові інструкції з документообігу; посадові інструкції. 

 

6. Індивідуальні завдання 

Теми реферативних повідомлень: 

1. Функції керівника правоохоронного органу в реалізації процесу 

управління. 

2. Роль керівника в процесі прийняття управлінських рішень. 

3. Місце та роль керівника в організації виконання управлінського 

рішення. 

4. Особливості механізму підготовки, прийняття та організації 

виконання управлінських рішень. 

5. Класифікації управлінських рішень в правоохоронних органах. 

6. Вимоги, що ставляться до управлінських рішень. 

7. Особливості формування організаційної та функціональної 

структури правоохоронних органів. 

8. Поняття та класифікація стилів управління в правоохоронних 

органах. 

9. Наукові погляди щодо співвідношення понять «лідер» і 

«керівник». 

10. Аналіз оперативної обстановки, як підстава розстановки сил та 

засобів в органах Національної поліції. 

11. Характеристика поточного аналізу оперативної обстановки в 

діяльності правоохоронних органів. 

12. Характеристика діяльності суб’єктів аналітичної роботи в 

правоохоронних органах. 

13. Характеристика діяльності Департаменту організаційно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування, його завдання та 

функції. 

14. Характеристика діяльності Департаменту інформаційно-

аналітичної підтримки. 

15. Основні вимоги до розробки та оформлення аналітичних 

документів, їх види. 

16. Види прогнозів в управлінській діяльності керівника 

правоохоронного органу. 

17. Характеристика нормативно-правового забезпечення планування в 

Національній поліції. 

18. Організаційно-правові засади планування в органах та 

територіальних підрозділах Національної поліції на різних рівнях управління. 

19. Організація контролю за виконанням планів в правоохоронних 

органах. 
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20. Основні види та форми взаємодії та координації між 

правоохоронними органами. 

21. Взаємодія органів Національної поліції з населенням на засадах 

партнерства. 

22. Правові засади взаємодії органів Національної поліції з іншими 

державними органами. 

23. Мета та завдання відомчого контролю в діяльності 

правоохоронних органів. 

24. Основні засади (принципи) відомчого контролю. 

25. Етапи здійснення відомчого контролю в правоохоронних органах. 

26. Основні завдання та напрями контролю в органах Національної 

поліції. 

27. Поняття, сутність та завдання інформаційного забезпечення 

управлінської діяльності Національної поліції. 

28. Характеристика кадрової політики в правоохоронних органах. 

29. Поняття кадрів органів Національної поліції та їх класифікація. 

30. Види документів, що розробляються в органах Національної 

поліції. 

31. Поняття та зміст діловодства в правоохоронних органах та його 

основні стадії. 

32. Особливості процесу розробки документів в органах Національної 

поліції. 

 

7. Методи навчання 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні, інноваційні; 

Методи контролю - усне та письмове опитування, складання заліку. 

 Словесні 

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість 

запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових 

понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, 

відповіді на запитання. 

Розповідь-пояснення використовується під час навчання слухачів 

протягом лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, 

розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу 

залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та 

доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання. 

Бесіда – це діалог між викладачем та слухачем, який дає можливість за 

допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати 

слухачів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач 

активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для розмірковування, 

розв’язання проблемної ситуації. 

 Наочні методи 

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення 

полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки. 

 Практичні методи 
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Практичні роботи. Як метод навчання вони спрямовані на формування 

вмінь і навичок, необхідних для закріплення теоретичних знань і самоосвіти. 

Виконання таких робіт допомагає конкретизації знань, розвиває вміння 

спостерігати і пояснювати сутність явищ. 

 Інноваційні методи 

Контекстне навчання. Ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності 

студентів: навчальної, наукової, практичної. 

Імітаційне навчання. Його основою є імітаційно-ігрове моделювання в 

умовах навчання процесів, що відбуваються в реальній системі. 

Проблемне навчання. Здійснюється на основі ініціювання самостійного 

пошуку студентом знань через проблематизацію (викладачем) навчального 

матеріалу.  

Дистанційне навчання. Різновид (досить самостійний) заочного 

навчання, з опертям на використання новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій і засобів (здійснюється за допомогою інформаційно-

комунікаційних платформ MOODLE, Classroom). 

 

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів 

навчання 

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та 

умінь слухачів відбувається у формі поточного та семестрового контролю.  

Поточний контроль здійснюється викладачем для перевірки рівня 

засвоєння здобувачами вищої освіти знань, умінь і навичок з навчальної 

дисципліни на поточних заняттях відповідно до розкладу занять за допомогою 

наступних методів і форм контролю: 

- метод усного контролю; 

- метод письмового контролю; 

- метод тестового контролю. 

В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувача 

вищої освіти щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних 

матеріалів, оволодіння практичними навичками. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку після закінчення 

вивчення навчальної дисципліни. Здобувач вищої освіти вважається 

допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він 

виконав усі види робіт, передбачених навчальним планом для цієї дисципліни. 

 

Розподіл балів, що присвоюються здобувачеві  

 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсум

-ковий 

конт-

роль 

Підсум

-кова 

кіль-

кість 

балів 

max 60% max max  
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40% 100% 
Тем

а 1 

Тем

а 2 

Тем

а 3 

Тем

а 4 

Тем

а 5 

Тем

а 6 

Тем

а 7 

Тем

а 8 

Тем

а 9 

Тем

а 10 

Самос

- тійна 

робо-

та 

залік  

3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 20 40 100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ESТС 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 
добре 

B вище від середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно 

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 

 

 

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання 

яких передбачає дисципліна 

- ПК, система мультимедіа. 

- навчальна програма, робоча навчальна програма, лекційний матеріал, 

плани семінарських та практичних занять із переліком завдань, перелік 

рекомендованих джерел та інтернет-ресурсів, перелік контрольних питань з 

навчальної дисципліни. 

- інформаційно-комунікативні засоби дистанційного навчання 

MOODLE, ZOOM, Classroom. 

 

 

10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

1. Категорії визначень поняття «управління». 

2. Поняття та види управління. 

3. Мета, зміст та завдання управління. 

4. Класифікація наукових підходів формування моделей управління. 

5. Історія виникнення й розвитку науки управління. 

6. Основні зарубіжні теорії (школи) управління. 

7. Характеристика класичної (адміністративної) школи управління. 
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8. Характеристика школи психології та людських стосунків. 

9. Характеристика школи наукового управління. 

10. Характеристика школи науки управління. 

11. Загальна характеристика та система соціального управління. 

12. Загальна характеристика механізму соціального управління. 

13. Складові елементи та особливості соціального управління. 

14. Поняття та види цілей соціального управління. 

15. Класифікація функцій соціального управління. 

16. Поняття та класифікація методів соціального управління. 

17. Загальна характеристика принципів соціального управління. 

18. Характеристика адміністративних методів управління. 

19. Характеристика соціальних методів управління. 

20. Основні функції та принципи діяльності керівника в теорії 

управління. 

21. Основні вимоги, які висуваються до керівника. 

22. Характеристика стилів управління. 

23. Відмінність стилів керівництва і стилів управління. 

24. Зміст та загальна характеристика процесу управління. 

25. Загальна характеристика управлінського циклу, його етапи. 

26. Основні функції процесу управління. 

27. Поняття та класифікація управлінських рішень. 

28. Вимоги, що ставляться до управлінських рішень. 

29. Загальна характеристика етапу підготовки управлінського 

рішення. 

30. Загальна характеристика етапу прийняття управлінського рішення. 

31. Загальна характеристика аналітичної роботи в теорії управління. 

32. Основні об’єкти та суб’єкти аналітичної роботи. 

33. Особливості здійснення аналітичної роботи в Національній 

поліції. 

34. Основні суб’єкти здійснення аналітичної роботи в Національній 

поліції. 

35. Основні завдання аналітичної роботи в органах Національної 

поліції. 

36. Вимоги, які висуваються до аналітичних документів. 

37. Основні функції та цілі аналітичної роботи. 

38. Інформаційно-аналітична діяльність: поняття та особливості. 

39. Характеристика методів, які використовуються при проведенні 

аналітичної роботи. 

40. Поняття та види аналітичних документів. 

41. Поняття, функції та принципи прогнозування. 

42. Класифікація прогнозів в теорії управління. 

43. Характеристика методів прогнозування. 

44. Характеристика основних видів планування. 

45. Планування, як вид управлінської діяльності. 

46. Етапи та методологія стратегічного планування. 
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47. Етапи та методологія поточного планування. 

48. Організація контролю за виконанням планів. 

49. Основні функції здійснення контролю за виконанням планів. 

50. Суб’єкти здійснення контролю за виконанням планів  

51. Поняття та види обліків в теорії управління. 

52. Поняття контролю, як функції управління. 

53. Основні види контролю в управлінській діяльності. 

54. Основні функції контролю в управлінській діяльності. 

55. Система суб’єктів контрольної діяльності. 

56. Форми контрольної діяльності. 

57. Характеристика та суб’єкти контролю з боку центральних органів 

виконавчої влади. 

58. Поняття та види нагляду в управлінській діяльності. 

59. Характеристика та суб’єкти парламентського контролю. 

60. Характеристика та суб’єкти урядового контролю. 

61. Характеристика та суб’єкти громадського контролю. 

62. Особливості проведення контролю і нагляду в управлінській 

діяльності. 

63. Основні стадії контрольної діяльності. 

64. Організація проведення контрольної діяльності. 

65. Наукові підходи до процесу управління. 

66. Основні характеристики процесу управління. 

67. Фактори, які впливають на якість соціального управління. 

68. Характеристика внутрішнього контролю в теорії управління. 

69. Організація контролю за виконанням документів. 

70. Основні принципи контрольної діяльності. 

71. Взаємодія органів Національної поліції з населенням на засадах 

партнерства. 

72. Види документів, які складаються в органах Національної поліції. 

73. Види перевірок службової діяльності в органах Національної поліції. 

74. Загальна характеристика Закону України «Про Дисциплінарний 

статут Національної поліції України». 

75. Загальна характеристика порядку добору (конкурсу) на посаду 

поліцейського. 

76. Загальна характеристика професійного навчання поліцейських. 

77. Загальна характеристика системи правового забезпечення управління 

в органах Національної поліції. 

78. Загальна характеристика суб’єктів аналітичної роботи в 

Національній поліції. 

79. Загальна характеристика суб’єктів, які здійснюють контроль за 

діяльність Національної поліції. 

80. Загальна характеристика та особливості проходження служби в 

поліції. 

81. Кадрове забезпечення управління в органах Національної поліції. 
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82. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які виявили бажання проходити 

службу в поліції. 

83. Контрольна діяльність Департаменту організаційно-аналітичного 

забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України. 

84. Оперативна обстановка як основний об’єкт аналітичної діяльності 

органів Національної поліції. 

85. Організаційне забезпечення взаємодії Національної поліції з іншими 

державними органами. 

86. Порядок організації та проведення відомчого контролю в органах 

Національної поліції. 

87. Основні елементи роботи з кадрами в органах Національної поліції. 

88. Основні методи отримання інформації при здійсненні аналітичної 

роботи в органах Національної поліції. 

89. Основні принципи роботи з кадрами в органах Національної поліції. 

90. Основні стадії контрольної діяльності та їх характеристика в органах 

Національної поліції. 

91. Особливості взаємодії та координації в органах Національної поліції 

з іншими правоохоронними органами. 

92. Поняття та види координації в діяльності Національної поліції. 

93. Поняття та зміст діловодства, основні стадії. 

94. Поняття управління органами Національної поліції та її особливості. 

95. Порядок організації атестування в органах Національної поліції. 

96. Порядок присвоєння первинних та чергових спеціальних звань. 

97. Порядок проведення контрольної перевірки в органах Національної 

поліції. 

98. Порядок проведення інспектування в органах Національної поліції. 

99. Принципи організаційно-штатної роботи в Національній поліції. 

100. Основні повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного 

забезпечення. 
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України від 15 берез. 2018 р. № 2337-VIII. Відомості Верховної Ради України. 

2018. № 29. Ст. 233. 

3. Кодекс цивільного захисту України від 02 жовт. 2012 р. № 5403-

VI. Відомості Верховної Ради. 2013, № 34-35. Ст. 458. 

4. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. №  889-

VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 4. Ст.43.  
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України від 16 листоп.1992 р. № 2782-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 

1993. № 1. Ст. 1. 

7. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 
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11. Про інформаційні агенства : Закон України від 28 лют. 1995 р. 

№ 72/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 13. Ст. 83. 

12. Про інформацію : Закон України від 02 жовт.1992 р. № 2657. 
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13. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лют. 2014 р. 
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14. Про Національну гвардію України : Закон України від 13 берез. 

2014 р. № 876-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 17. Ст. 594.  

15. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 

580-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 40-41. Ст.379. 

16. Про телебачення та радіомовлення : Закон України від 21 

груд.1993 р. № 3759-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. 

Ст. 43. 

17. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону : Закон України від 22 черв. 2000 р. Відомості Верховної Ради 

України. 2000. № 40. Ст. 338. 

18. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону : Закон України від 22 черв. 2000 р. № 1835-III. Відомості Верховної 

Ради України. 2000. № 40. Ст. 338. 

19. Деякі питання документування управлінської діяльності: 

постанова Кабінету Міністрів України від 17 січн. 2018 р. № 55. 

20. Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків : постанова 

Кабінету Міністрів України від 18 лют. 2016 р. № 92.  

21. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 878. 

22. Про затвердження Положення про Національну поліцію : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 877. 

23. Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за 

їх рівнями : постанова Кабінету Міністрів України від 24 берез. 2004 р. № 368.  

24. Про затвердження Типового положення про територіальні органи 

міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади : Постанова 
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Кабінету Міністрів України від 25 трав. 2011 р. № 563. Офіційний вісник 

України. 2011. № 41. С. 84. 

25. Про затвердження документів у сфері захисту персональних 

даних: наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 

січ. 2014 р. № 1/02-14. 

26. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 

січн. 2015 Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного 

центру України : Указ Президента України від 28 лют. 2015 № 115/2015. 

27. Деякі питання документування управлінської діяльності в 

Міністерстві внутрішніх справ України : наказ МВС України від 29 лип. 2019 

р. № 630. 

28. Положення про Ситуаційний центр Національної поліції України : 

наказ Національної поліції України від 30 черв. 2016 р. № 545.  

29. Про запровадження форм звітності : наказ Національної поліції 

України від 08 квіт. 2016 р. № 299. 

30. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку 

адміністративних правопорушень : наказ МВС України від 04 лип. 2016 р. 

№ 595. 

31. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні : наказ МВС України від 07 лип. 2017 р. № 575. 

32. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової 

служби органів (підрозділів) Національної поліції України : наказ МВС 

України від 23 трав. 2017 р. № 440.  

33. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням 

документів у Національній поліції України : наказ МВС України від 13 черв. 

2016 р. № 503. 

34. Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу 

Державної прикордонної служби : наказ МВС України від 06 червн. 2017 р. 

№ 468. 

35. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху 

кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної 

поліції України : наказ МВС України від 14 квіт. 2016 р. № 296. 

36. Про затвердження Інструкції з організації планування в 

Міністерстві внутрішніх справ України : наказ МВС України від 14 лист.2016 

р. № 1208.  

37. Про затвердження Інструкції з організації планування в системі 

Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 24 

груд. 2015 р. № 202. 

38. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України : наказ МВС України від 27 квіт. 2020 р. № 357. 
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39. Про затвердження Інструкції з організації та проведення перевірок 

службової діяльності органів (підрозділів) Національної поліції : наказ МВС 

України від 30 січн. 2017 р. № 67. 

40. Про затвердження Інструкції з формування та ведення 

інформаційної підсистеми «Єдиний облік» інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Інформаційний портал Національної поліції України» : наказ МВС 

України від 14 черв. 2019 р. № 508. 

41. Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної 

інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми : наказ 

Міністерство соціальної політики України, Міністерство внутрішніх справ 

України від 11 січн. 2016 р. № 4/5. 

42. Про затвердження Інструкції про порядок взаємного використання 

систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної 

охорони України, Міністерства внутрішніх справ України та Національної 

поліції України : наказ СБУ/УДО/МВС України 12.09.2016 № 475/265/917. 

43. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною 

поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події : наказ МВС 

України від 22 серп. 2016 р.  № 859. 

44. Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами 
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заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного 

запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту : наказ 

МВС України від 13 лип. 2016 р. № 654. 

45. Про затвердження Інструкції про порядок направлення 

представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної 

організації кримінальної поліції – Інтерпол : наказ МВС України від 25 квіт. 

2016 р. № 319. 

46. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення 

контролю за виконанням документів у Службі безпеки України : наказ 

центрального управління СБУ від 29 груд. 2014 р. № 875. 

47. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів 

Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності : 

наказ МВС України від 10.12.2015  № 1560. 

48. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських : наказ МВС України від 17 листоп. 2015 р. № 1465. 

49. Про затвердження Інструкції про роботу з громадськими 

формуваннями з охорони державного кордону : наказ МВС України від 15 

верес. 2014 р. № 948. 

50. Про затвердження Переліку видів документів, що створюються під 

час діяльності центрального органу управління поліцією, міжрегіональних 

територіальних органів Національної поліції, територіальних органів поліції, 

підприємств, закладів і установ, що належать до сфери управління 

Національної поліції України, із зазначенням строків їх зберігання : наказ 
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Національної поліції України від 23 серп. 2016 р. № 737 (у редакції наказу 

Національної поліції від 27 лист. 2018 р. № 1090).  

51. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову 

інформацію в системі Національної поліції України : наказ Національної 

поліції України від 12 жовт. 2018 р. № 945. 

52. Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову 

інформацію в системі Національної поліції України : наказ Національної 

поліції України від 10.05.2016 № 385. 

53. Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову 

інформацію в МВС України : наказ МВС України від 26.12.2016 № 1351.  

54. Про затвердження Переліку правопорушень та подій, інформація 

про які подається до центрального органу управління поліції, головних 

управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. 

Севастополі, областях та м. Києві : наказ Національної поліції України від 04 

серп. 2018 р. № 645 (у редакції наказу НПУ від 06.11.2018 № 1015). 

55. Про затвердження положення про Департамент організаційно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції 

України : наказ Національної поліції України від 27 лист. 2015 р. № 126. 

56. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, 

які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення : рішення 

НАЗК від 09 лют. 2018 р. № 166. 

57. Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу 

телекомунікаційну мережу МВС : наказ МВС України від 04 липн. 2016 р. 

№ 596. 

58. Про затвердження Положення про інформаційно-

телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції 

України» : наказ МВС України від 03 серп. 2017 № 676. 

59. Про затвердження Положення про контроль за станом технічного 

захисту інформації в органах і підрозділах Національної поліції України : 

наказ МВС України від 29 лют. 2016 р. № 139. 

60. Про затвердження Положення про організацію первинної 

професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в 

поліції : наказ МВС України від 16 лют. 2017 р. № 105 (у редакції наказу МВС 

України від 01.03.2017 № 174). 

61. Про затвердження Положення про організацію післядипломної 

освіти працівників Національної поліції : наказ МВС України від 24 груд. 2015 

р. № 1625. 

62. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та 

інші події : наказ МВС України від 08 лют. 2019 р. № 100. 

63. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та 

підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами 

прокуратури України при встановленні факту смерті людини : наказ МВС 

України, МОЗ України, ГПУ від 29 верес. 2017 р. № 807/1193/279. 
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64. Про затвердження Порядку використання телекомунікаційних 

мереж та Табеля належності відомчих, спеціальних і з’єднувальних ліній у 

Національній поліції України : наказ МВС України від 10 жовт. 2016 р. № 

1066. 

65. Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної 

гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення 

(охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку : наказ МВС України від 

10 серп. 2016 р. № 773. 

66. Про затвердження Порядку організації проведення профілактичних 

заходів : наказ Національної поліції України від 27 груд. 2016 р. № 1377. 

67. Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань поліції 

та позбавлення спеціальних звань : наказ МВС України від 12 берез. 2016 р. 

№ 177. 

68. Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного 

огляду (диспансеризації) поліцейськими : наказ МВС України від 10 груд. 

2015 р. № 1561. 

69. Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями громадян, 

що надійшли на «телефон довіри» Управління у справах учасників 

антитерористичної операції Міністерства внутрішніх справ України : наказ 

МВС України від 22 лют. 2016 р. № 118. 

70. Про затвердження Порядку формування та ведення особових 

справ поліцейських : наказ МВС України від 12 трав. 2016 р. № 377 (у редакції 

наказу МВС України від 26.03.2019 № 215). 

71. Про затвердження тимчасової інструкції з діловодства в органах 

прокуратури України : наказ Генеральної прокуратури України від 12 

лют. 2019 р. № 27. 

72. 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 

січн. 2016 р. № 39. 

73. Про затвердження Типової форми контракту про проходження 

служби в поліції та Порядку укладання контракту про проходження служби в 

поліції : наказ МВС України від 03 лют. 2017 № 89. 

74. Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за 

результатами проведення планових (позапланових) заходів державного 

нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ : наказ МВС України від 

04 лют. 2019 р. № 82. 

75. Про заходи щодо укріплення службової дисципліни в органах та 

підрозділах Національної поліції України : наказ Національної поліції України 

від 23 верес. 2016 р. № 920. 

76. Про організацію взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із 

територіальними органами з надання сервісних послуг МВС : наказ МВС 

України від 18 січ. 2016 р. № 28. 
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77. Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі 

поліцейських : наказ МВС України від 25 груд. 2015 р. № 1631. 

78. Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів 

охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень 

кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і 

підрозділів поліції : наказ МВС України та МОЗ України від 06 лип. 2016 р. 

№ 612/679. 

79. Про реалізацію окремих положень Дисциплінарного статуту 

Національної поліції України : наказ МВС України від 07 лист. 2018 р. № 893. 

80. Про внесення змін до Положення про Департамент організаційно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції 

України : наказ НП України від 20 квітн. 2021р. № 313. 

81. Про затвердження Положення про Департамент головної інспекції 

Національної поліції України : 28 квітн. 2021 р. № 337. 
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