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ВСТУП 

Кваліфіковане управління органами внутрішніх справ 

можливе тільки в умовах добре організованої системи, від-

працьованих технологій та ідентичності інформаційного 

забезпечення. Створення фактично нових органів внутрі-

шніх справ, які діють на основі законодавства суверенної 

держави, оновлення особового складу органів внутрішніх 

справ, яке відбулося за роки незалежності, виникнення но-

вих складних завдань, що повинні вирішувати органи вну-

трішніх справ, розвиток міжнародного співробітництва, 

необхідність удосконалення роботи з персоналом – викли-

кали необхідність новітніх досліджень проблем теорії, 

практики і шляхів удосконалення управління в органах 

внутрішніх справ в сучасних умовах. Для удосконалення 

процесів управління в органах внутрішніх справ велике 

значення мають опанування інформацією щодо передових 

прийомів й методів управління, вивчення вітчизняного  

й зарубіжного досвіду, сучасного й минулого. Знання основ 

управління в органах внутрішніх справ потрібне не тільки 

керівникам різних рівнів, а й усім іншим працівникам, 

яким, враховуючи специфіку їх обов’язків, належить знати 

норми соціального управління, своє місце в «ієрархії» 

управлінського процесу, тобто свої функціональні 

обов’язки і методи їх реалізації, правила спілкування з лю-

дьми, порядок виконання функцій представника влади.  

У зв’язку з означеними обставинами викладання навча-

льної дисципліни «Основи управління в органах внутрішніх 

справ» є вельми актуальним. Метою даної дисципліни є: 

 допомога курсантам і студентам в оволодінні необхід-

ним понятійним апаратом, який дозволяє мати уявлення 

про особливості управління в органах внутрішніх справ; 

про систему органів внутрішніх справ України; особливості 

управління персоналом органів внутрішніх справ України;  
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 сприяння розвитку логічного мислення шляхом про-

ведення заходів, необхідних для вдосконалення управлін-

ської діяльності органів внутрішніх справ України; визна-

чення шляхів удосконалення системи органів внутрішніх 

справ України; 

 прищеплення навичок самостійного вивчення матеріалу  

з використанням довідкової, методичної і спеціальної літератури. 

Модуль «Організація роботи підрозділів слідства та діз-

нання» має на меті допомогти курсантам та студентам уя-

вити основні положення, пов’язані з організацією та функ-

ціонуванням органів досудового слідства та дізнання. 

Посібник підготовлений фахівцями Харківського націо-

нального університету внутрішніх справ у рамках програ-

ми МВС України «Університетський підручник».  
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