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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

 
Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 
Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
26 «Цивільна безпека» 

 
Нормативна 

 

спеціальність 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

 Рік підготовки: 

- 1-й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

- 1-й 

Лекції 

 

 
Освітній ступінь: 

«магістр» 

- 6 год. 

Семінарські 

- 8 год. 

Самостійна робота 

- 106 год. 

Вид контролю: 

- Екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління в правоохоронних 

органах» є:   оволодіння слухачами основними положеннями теорії, методології 

та практики управління в правоохоронній системі та створення умов для 

успішної боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління в 

правоохоронних органах» є: 

- формування у слухачів наукового уявлення про сутність управління 

та механізм його організації в правоохоронних органах; 

- оволодіння сучасними методами управління в правоохоронній 

системі; 

- вироблення у слухачів чіткого уявлення про функціональну, 

організаційну та соціально-психологічну структуру управлінської діяльності; 

- прищеплювання умінь та навичок здійснення інформаційно- 

аналітичних функцій з прогнозування, планування та контролю роботи по 

підготовці та прийняттю управлінських рішень в правоохоронних органах. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП): 



Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетентності (СК): СК4.Спроможність організовувати і 

керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері 

правоохоронної діяльності. СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й 

застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення професійних 

завдань. СК12. Здатність до використання технічних приладів та спеціальних 

засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних, спеціальної техніки, 

оперативних та оперативнотехнічних засобів, здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. СК.16. Здатність викладати юридичні дисципліни на високому 

теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології, 

методи і засоби навчання. 

Результати навчання: РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні 

знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час 

публічних виступів, дискусій, проведення занять. РН3. Організовувати та 

керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють правоохоронну діяльність. РН5. 

Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх 

усунення. РН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі 

управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а також 

розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити усні та 

письмові звіти та доповіді. РН9. Використовувати у професійній діяльності 

сучасні інформаційні технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване 

програмне забезпечення. РН13. Відшуковувати необхідну інформацію в 

спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та 

об’єктивно оцінювати інформацію. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана навчальна дисципліна тісно пов'язана і 

логічне доповнює такі навчальні дисципліни, як «Основи управління в НП», 

«Організація розкриття і розслідування злочинів», «Кримінальний аналіз», 

«Використання сучасних інформаційних технологій в ОРД», «Інформаційно-

аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності», «Протидія 

кіберзлочинності». Успішне її вивчення вимагає від здобувачів знання різних 

законодавчих і нормативних актів, а також цілого комплексу спеціальних знань, 

які були придбані в перелічених навчальних дисциплінах. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема №1 Теоретико-методологічні засади управлінської діяльності в 

правоохоронних органах України 

Зміст поняття «управління» в теорії наукового пізнання. Основні 

положення про соціальне управління: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, рівні. 



Поняття управлінської діяльності в правоохоронних органах та його 

особливості. 

Сутність управлінських відносин у сфері правоохоронної діяльності та їх 

правове забезпечення. Класифікація нормативно-правових актів у сфері 

управління правоохоронними органами України. 

Загальна характеристика методів управління в правоохоронних органах 

України: адміністративні, економічні, психологічні, технічні. 

Методологічні засади навчальної дисципліни «Управління в 

правоохоронних органах»: мета, предмет, завдання, взаємозв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами фахової підготовки у сфері правоохоронної 

діяльності. 

Актуальні проблеми удосконалення управління в правоохоронних органах 

в сучасних умовах. 

 
Тема № 2. Прогнозування як функція управління в правоохоронних 

органах 

Загально-теоретичні засади прогнозування в сфері управлінської 

діяльності. Принципи соціального прогнозування. Футурологія та прогностика. 

Соціальне прогнозування: поняття, види. Об'єктивні передумови 

прогнозування. Знання законів та тенденцій суспільного розвитку, як основа 

соціального прогнозування. 

Особливості прогнозування як умови наукового обґрунтування 

управлінських рішень в правоохоронній системі. 

Види прогнозування та прогнозів, що розробляються в правоохоронних 

органах. 

Прогнозування змін оперативної обстановки. Довгострокове, 

середньострокове та короткочасне прогнозування. 

Процес прогнозування: постановка завдання; формуванню об'єкта 

прогнозування; інформаційно-аналітичне забезпечення; вибір та застосування 

методи прогнозування; розробка прогнозів. 

Основні методи прогнозування: методи експертних оцінок, екстраполяції, 

моделювання. 

Організаційне та методичне забезпечення прогнозування в 

правоохоронних органах. 

Тема №3 Планування як функція управлінської діяльності в 

правоохоронних органах 

Суть і роль планування як функції управління в правоохоронній системі. 

Плани як різновид управлінських рішень. 

Види та принципи планування, вимоги, що ставляться, до планів які 

розробляються в правоохоронних органах. 

Система та організаційне забезпечення процесу планування в 

правоохоронних органах: зміст, структура, форми, методи, правові основи. 



Методика програмного-цільового та сітьового методу планування та його 

суб’єкти. 

Стратегічне та поточне планування в системі правоохоронних органів, 

його вплив на підвищення ефективності діяльності та формування перспектив 

розвитку. 

Проблеми удосконалення планування в правоохоронних органах України. 

 
Тема №4 Організація контролю та обліку за виконанням управлінських 

рішень в правоохоронній системі 

Поняття, зміст та призначення контролю і обліку в управлінській 

діяльності правоохоронних органів, їх місце і роль у процесі управління. 

Основні принципи контролю та обліку. Вимоги, що ставляться до 

контролю та обліку в правоохоронних органах. 

Організаційно-правові та методичні засади організації контролю в 

правоохоронних органах. 

Суб'єкти, об'єкти та предмети контролю в правоохоронних органах. Види 

контролю та обліку. Методи та форми контролю в правоохоронних органах.. 

Загальна характеристика системи організаційно-розпорядчої документації 

в сфері управління. Юридична техніка складання службової документації. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

заочна форма 

усього у тому числі 

л с с.р 

Тема №1 Теоретико-методологічні засади 

управлінської діяльності в правоохоронних 
органах України 

 

28 
 

2 
 

2 
 

24 

Тема № 2. Прогнозування як функція управління в 
правоохоронних органах 

30 2 2 26 

Тема № 3. Планування як управлінська функція 
діяльності в правоохоронних органах 

30 2 2 26 

Тема № 4. Організація контролю за виконанням 
управлінських рішень в правоохоронній системі 

32 
 

2 30 

Усього годин 120 6 8 106 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема №1 Теоретико-методологічні засади управлінської діяльності в 

правоохоронних органах України 
2 

2. Тема № 2. Прогнозування як функція управління в правоохоронних 

органах 
2 

3 Тема № 3. Планування як управлінська функція діяльності в 

правоохоронних органах 
2 



4 Тема № 4. Організація контролю за виконанням управлінських рішень в 

правоохоронній системі 
2 

5 Усього годин 8 

6. Самостійна робота (заочна форма навчання) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Тема №1 Теоретико-методологічні засади управлінської діяльності в 
правоохоронних органах України 

24 

2. Тема № 2. Прогнозування як функція управління в правоохоронних 
органах 

26 

3. Тема № 3. Планування як управлінська функція діяльності в 
правоохоронних органах 

26 

4. Тема № 4. Організація контролю за виконанням управлінських рішень в 
правоохоронній системі 

30 

 Усього годин 106 

 

7. Індивідуальні завдання 

З метою поглиблення знань з дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з наукової організації процесу управління в органах 

Національної поліції слухачам пропонується виконання індивідуальних завдань 

у вигляді написання тематичних рефератів (наукових доповідей) з актуальних 

питань діяльності поліції в сучасних умовах та підготовки презентацій за 

визначеною тематикою. 

 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

слухачів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу. 

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних та семінарських занять. 

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань з опрацювання 

рекомендованих законодавчих та відомчих нормативних актів, літературних 

джерел. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – 

завданнями викладача та спеціальними навчально-методичними матеріалами. 

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

(для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання 

ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної дисципліни за семестр є підсумкова 

семестрова оцінка, що складається з балів поточного й семестрового контролю і 

дорівнює максимально 100 балам. Оцінювання знань ЗВО здійснюється за 

уніфікованою системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 



З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох і більше семестрів, 

підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) – 50 

балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом - визначає максимальну кількість 

навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше 50- 

ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від активності 

та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» або «5». В 

кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-педагогічний працівник 

розраховує суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на 

семінарських та практичних заняттях за формулою: 
 

∑П= 
∑КБ 

   ×50, 
(∑кз×5)×0,66 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

«5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої освіти 

на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою програмою 

навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної роботи, тоді 30 балів 

ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість балів за одну самостійну 

роботу); 

- залік/екзамен – 40 балів; 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО має право 

перескладати усі форми поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого науково- 

педагогічним працівником, але не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно 

накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії. 



Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної 

відомості вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в 

результаті навчання. 

10. Критерії оцінювання знань 

 

Для тих, хто складає залік та екзамен, критерії оцінювання знань наступні. 

Оцінка А/ “відмінно”– виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння 

критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів 

навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний 

з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо. 

Оцінка В, С / “добре” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив 

достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні визначення 

явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з 

конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо 

сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка D, Е / “задовільно” – здобувач вищої освіти взагалі засвоїв 

програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у 

визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до 

проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті 

теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад 

матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

Оцінка FX, F/ “незадовільно” – здобувач вищої освіти виявив слабкі 

(відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати 

визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної 

оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, 

фрагментарний, з грубими помилками. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

 

За шкалою ECTS /За національною шкалою 

 Вноситься до відомості 
 екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно  
А,В,С, D, Е 

/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 
64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно Не зараховано 

З можливістю повторного складання 

 
0-34 

F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 



11. Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Поняття “управління” та його зміст. 

2. Система управління в Національній поліції: суб’єкти та об’єкти. 

3. Види управління та їх характеристика. 

4. Поняття соціального управління та його складові елементи. 
5. Види соціального управління та їх характеристика. 

6. Поняття управління в правоохоронних органах та його особливості. 

7. Основні етапи становлення науки управління. 
8. Місце навчальної дисципліни в системі навчальних дисциплін, які 

вивчаються у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання. 

9. Поняття функцій управлінської діяльності та їх сутність. 

10. Поняття та зміст принципів соціального управління. 

11. Принципи соціального управління та специфіка їх реалізації в діяльності 

правоохоронних органів. 

12. Поняття форм та методів управління. 

13. Поняття аналітичної роботи в правоохоронних органах, її зміст, цілі та 

основні напрями. 

14. Аналітична робота в органах Національної поліції: функції та завдання. 

15. Поняття та основні компоненти оперативної обстановки. 

16. Види аналітичних документів в органах Національної поліції. 
17. Поняття прогнозу та прогнозування. 

18. Принципи прогнозування та їх характеристика. 

19. Механізм прогнозування та його функції. 

20. Прогнозування управлінської діяльності в правоохоронних органах. 
21. Види прогнозування та прогнозів. 

22. Прогнозування змін оперативної обстановки. 

23. Основні методи прогнозування та їх характеристика. 
24. Організаційне та методичне забезпечення прогнозування в правоохоронних 

органах. 

25. Суть і роль планування як функції управління. 
26. Плани як різновид управлінських рішень. 

27. Принципи планування та вимоги до планів. 

28. Система планування в органах Національної поліції. 

29. Плани в діяльності органів Національної поліції: зміст, структура і форма. 

30. Зміст процесу планування та його основні етапи. 

31. Організаційне забезпечення процесу планування в правоохоронних органах. 

32. Методи планування. 
33. Суб'єкти планування та їх характеристика. 

34. Стратегічне та поточне планування. 

35. Роль керівника органу в організації планування. 

36. Поняття контролю і обліку в управлінській діяльності. 

37. Роль та місце контролю і обліку в процесі управління. 

38. Контроль та облік як функції управління, їх співвідношення та взаємозв'язок. 
39. Основні принципи контролю та обліку. 



40. Контроль і облік в правоохоронних органах та вимоги, що ставляться до них. 

41. Система контролю в правоохоронних органах та її забезпечення. 

42. Суб'єкти, об'єкти та предмети контролю. 

43. Види контролю та обліку в правоохоронних органах. 

44. Форми та методи контролю. 

45. Контрольна діяльність та її стадії. 
46. Роль контрольної та облікової інформації для корегування управлінських 

рішень. 

47. Поняття взаємодії та координації в правоохоронних органах. 

48. Види взаємодії та їх характеристика. 
49. Взаємодія органів Національної поліції з іншими державними органами та 

населенням. 

50. Форми і методи взаємодії. 

51. Основні принципи та функції взаємодії. 

52. Координація та взаємодія при виникненні надзвичайних обставин. 

53. Загальні положення щодо управління персоналом в правоохоронних органах. 

54. рганізація роботи з персоналом в органах Національної поліції. 

55. Характеристика персоналу правоохоронних органів. 

56. Поняття соціальної роботи в правоохоронних органах та її зміст. 
57. Система інформування населення про правоохоронну діяльність та шляхи її 

вдосконалення. 

58. Нові сучасні стандарти формування працівника органів Національної поліції. 
59. Етичні стандарти поведінки працівників правоохоронних органів країн 

Європейського Союзу. 

60. Поняття особливих та екстремальних умов та їх класифікація 

61. Характеристика управління в умовах надзвичайних ситуацій. 

62. Поняття надзвичайного стану та його правова регламентація. 

63. Сучасні напрямки вдосконалення та розвитку структури МВС України. 
64. Організаційно-правові засади діяльності органів Національної поліції в 

умовах європейської інтеграції. 

65. Завдання та призначення наукової організації праці. 
66. Поняття раціональної організації використання робочого часу. 

67. Розроблення оптимального режиму праці працівників органів Національної 

поліції. 

68. Поняття та зміст раціоналізації трудових процесів в правоохоронних 

органах. 

69. Умови праці та їх вплив на працездатність працівників правоохоронних 

органів. 

70. Організація та методика функціонування автоматизованого робочого місця 

працівників. 
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http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського. 

http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України. 

http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури 

“Правознавець”. 

 

14. Тематика контрольних робіт для заочної форми навчання 

Згідно запропонованих варіантів, залежно від першої літери прізвища 

слухача розподіл здійснюється таким чином: 

1. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "А" до 

"В" (включно). 

2. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Г" до 

"Ж" (включно). 

3. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "З" до "К" 

(включно). 

4. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Л" до 

"О" (включно). 

5. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "П" до 

"С" (включно). 

6. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Т" до 

"Х" (включно). 

7. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Ц" до 

"Ш" (включно). 

8. Варіант виконують слухачі, прізвища яких починаються з літери "Щ" до 

"Я" (включно). 

http://www.president.gov.ua/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/vscourt
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.catalogue.nplu.org/
http://www.pravoznavec.com.ua/


Контрольні роботи направляються до університету не пізніше одного 

місяця до початку сесії. Обов'язково вказується прізвище, ім'я та по-батькові, № 

факультету та учбова група. Наприкінці роботи надається перелік використаної 

літератури (від 10 до 15 джерел), ставиться підпис слухача та дата виконання 

контрольної роботи. 

Для допуску до заліку, слухач повинен виконати індивідуальні завдання у 

вигляді написання домашньої контрольної роботи по курсу навчання, завдання 

обирає залежно від першої літери прізвища. 

 

Варіант № 1 

1. Основні функції органів Національної поліції та їх характеристика. 

2. Роль контрольної та облікової інформації для корегування управлінських 

рішень в правоохоронних органах. 

3. Соціальне прогнозування: поняття, види. Об'єктивні передумови 

прогнозування 

 
Варіант № 2 

1. Поняття взаємодії в правоохоронних органах та охарактеризуйте їх види. 
2. Правовий захист працівників поліції та його забезпечення нормами 

кримінального та адміністративного законодавства. 

3. Стратегічне та поточне планування в системі правоохоронних органів. 

 
Варіант № 3 

1. Аналітична робота в правоохоронних органах. 

2. Контроль і облік в органах Національної поліції та вимоги, що ставляться до 

них. 

3. Характеристика управління в правоохоронних органах за особливих умов. 

 
Варіант № 4 

1. Види та принципи планування, вимоги, що ставляться, до планів які 

розробляються в правоохоронних органах. 

2. Основні принципи контролю та обліку. Вимоги, що ставляться до 

контролю та обліку в правоохоронних органах. 

3. Поняття взаємодії та координації в органах Національної поліції та їх зміст. 

 
Варіант № 5 

1. Поняття, зміст та призначення контролю і обліку в управлінській діяльності 

правоохоронних органів, їх місце і роль у процесі управління. 

2. Методика програмного-цільового та сітьового методу планування та його 

суб’єкти. 

3. Координація та взаємодія при виникненні надзвичайних обставин. 



Варіант № 6 

1. Внутрішньовідомчий контроль в органах Національної поліції та його види. 
2. Прогнозування змін оперативної обстановки. Довгострокове, 

середньострокове та короткочасне прогнозування. 

3. Організаційно-правові та методичні засади організації контролю в 

правоохоронних органах. 

 
Варіант № 7 

1. Суб'єкти, об'єкти та предмети контролю в правоохоронних органах. 

2. Основні методи прогнозування: методи експертних оцінок, екстраполяції, 

моделювання. 

3. Поняття і класифікація персоналу органів Національної поліції. 

 
Варіант № 8 

1. Організаційно-правові засади діяльності органів Національної поліції в умовах 

європейської інтеграції. 

2. Процес прогнозування: постановка завдання; формуванню об'єкта 

прогнозування; інформаційно-аналітичне забезпечення; вибір та застосування 

методи прогнозування; розробка прогнозів. 

3. Види контролю та обліку. Методи та форми контролю в правоохоронних 

органах. 


