
ДОВІДКА 

про підсумки науково-дослідної діяльності академії у 2017 році  

та заходи щодо її подальшого удосконалення 

 

З метою підготовки до розгляду на засіданні Вченої ради академії 

питання «Про підсумки науково-дослідної діяльності академії у 2017 році та 

заходи щодо її подальшого удосконалення» створено робочу групу. 

З урахуванням законодавства, вимог Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, пропозицій структурних підрозділів, 

Вченій раді на розгляд подаються узагальнені результати цієї роботи.  

При підготовці питання використано звітні дані за 2017 рік. 

Нормативна база. Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота 

(НД і ДКР) в Національній академії внутрішніх справ (НАВС) здійснюється 

відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про організацію проведення НД 

і ДКР у системі МВС України (наказ МВС України від 15.05.2007 № 154), 

Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ на період 2015–2019 років (наказ МВС України від 16.03.2015 № 275), 

інших загальнодержавних, відомчих планів і програм розвитку вищої освіти та 

науки, рішень Колегії МВС України, ректорату та Вченої ради академії. 

Виконання планових і позапланових НД і ДКР. Розвиток наукової 

співпраці. Упровадження результатів наукових досліджень у практику та 

освітній процес. 

Наукові дослідження в НАВС проводяться на академічному рівні та на 

рівні структурних підрозділів (відповідно до календарних планів виконання НД 

і ДКР інститутів, факультетів, наукових лабораторій, кафедр, докторантури та 

ад’юнктури). 

У 2017 році виконувалося 166 позицій річного Плану НД і ДКР, що 

спрямовані на забезпечення освітнього процесу, практичної діяльності та 

професійної підготовки в системі МВС України, з яких: 63 – безпосередньо на 

розроблення проблем освітньо-виховного процесу у вищих навчальних 

закладах, а також підготовку до друку підручників і навчальних посібників; 65 

– на проведення актуальних наукових досліджень щодо діяльності МВС і 

Національної поліції; 38 – пов’язані з науковою роботою перемінного складу. 

Понад 20 тем наукових досліджень виконували робочі групи за участю 

працівників департаментів Національної поліції і галузевих служб МВС 

України у якості безпосередніх співвиконавців. 

Реалізація прикладних розробок у практичну діяльність, відповідно до 

державних стандартів, включала підготовку та подання до замовників 

і відповідних інстанцій вихідних документів нормативного, організаційно-

управлінського та методичного характеру.  

На підставі двосторонніх домовленостей науковці академії спільно із 

замовниками здійснювали комплекс заходів з авторського супроводження 

розробок з відображенням цієї роботи в підсумкових документах, затверджених 

керівниками відповідних служб. 
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Протягом 2017 року фахівцями академії здійснено 11 планових наукових 

розробок, участь у яких брали представники інших ВНЗ, науково-дослідних 

установ та організацій. Серед них зокрема, Національне антикорупційне бюро 

України, прокуратура Луганської області, КНІДІСЕ Мін’юсту України, 

ДНДЕКЦ МВС України, Тернопільський, Дніпропетровський, Черкаський, 

Хмельницький НДЕКЦ МВС України, Харківський національний університет 

внутрішніх справ, Українське бюро психофізіологічних досліджень та безпеки, 

громадська організація «Колегія поліграфологів України», Громадська рада при 

МВС, Центр запобігання та протидії корупції. З міжнародних організацій – 

Консультативна Місія ЄС, Офіс Ради Європи, та ОБСЄ. 

Із загальної кількості розробок – 126 виконано та реалізовано в повному 

обсязі.  

Планом підготовки дисертаційних досліджень на 2017 рік охоплено 

103 дослідження (8 докторських та 95 кандидатських дисертацій). 

Звіт про впровадження результатів наукових досліджень у 

законотворчість, освітній процес, наукову та практичну діяльність за 2017 рік 

включає 106 цільових розробок, з них: планових – 80, позапланових – 19, за 

результатами дисертаційних досліджень докторантів та ад’юнктів – 55.  

Зокрема, число планових наукових досліджень лабораторій та кафедр 

упроваджених в практичну діяльність органів та підрозділів НП України 

складає 40; освітній процес НАВС – 58.  

Формами реалізації планових наукових досліджень у 2017 році стали 

підготовка та видання друком 17 монографій, 3 підручників, 33 навчальних 

посібників, 5 навчально-методичних посібників, 2 словників, 2 курсів лекцій, 

34 методичних рекомендацій, 1 збірника нормативних актів, 1 науково-

практичного коментаря. 

Варто зауважити, що позапланово протягом року відповідно до звернень 

органів законодавчої та виконавчої влади, за дорученнями МВС України та на 

замовлення Національної поліції України, а також за власною ініціативою для 

забезпечення потреб освітнього процесу, науковцями кафедр і профільних 

лабораторій академії проведено понад 190 наукових розробок та експрес-

досліджень з актуальних питань удосконалення оперативно-службової 

діяльності підрозділів Національної поліції, протидії злочинності, зміцнення 

законності та недопущення правопорушень серед особового складу тощо.  

Так, за запитами профільних Комітетів Верховної Ради – 16, зверненнями 

народних депутатів України – 13, МВС – 49, Національної поліції України – 23, 

Верховного Суду України – 5, Конституційного Суду України – 4, 

Європейського суду з прав людини – 19, НАБУ – 1, Фонду держмайна – 3, ДФС 

– 6; МОН – 9; Генпрокуратури – 12, Ради Європи – 7, Союзу юристів України– 

4, громадських організацій – 17 та ін. 

Результати цієї роботи відображено в підсумкових документах (актах 

прийому-передачі, листах), затверджених керівництвом відповідних служб. 

Зокрема, за дорученням МВС України та замовленнями Національної 

поліції у 2017 році вийшли друком такі науково-практичні видання: 
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– методичні рекомендації: «Розслідування злочинів, пов’язаних із 

неналежним виконанням професійних обов’язків медичними або 

фармацевтичними працівниками», «Методичний порадник викривачам з питань 

виявлення, ідентифікації та інформування посадових осіб апарату МВС про 

скоєння корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення в системі 

МВС України», «Розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми», 

«Розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним 

розповсюдженням медійного контенту в мережах інтернет-провайдерів», «Дії 

працівників патрульної поліції при виявленні кримінальних правопорушень, 

пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, та затриманні осіб, причетних до 

їх розповсюдження», «Особливості розслідування незаконного виробництва, 

виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»,  

Крім того, науково-педагогічні працівники разом з працівниками 

лабораторій постійно беруть участь у роботі над вдосконаленням 

(коригуванням) окремих положень (статей) Закону України «Про Національну 

поліцію України»; розробляють методики оцінювання роботи МВС та ЦОВВ із 

забезпечення прав осіб з інвалідністю; опрацьовують інформаційної форми 

щодо поповнення відомостей бази даних обліку матеріалів впровадження 

результатів наукових досліджень у наукову, законотворчу, правозастосовну та 

освітню діяльність; системи антитерористичної підготовки громадян; критеріїв 

системи оцінки компетенцій науково-педагогічних та педагогічних працівників 

ВНЗ МВС України; до концепції «Inteligence Led policing»; займалися 

розробкою проекту робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності 

МВС України; Положення про організацію системи психологічного 

забезпечення НПУ; Зводу рекомендацій щодо покращення роботи з жертвами 

злочинів на ґрунті ненависті; Переліку інформаційних матеріалів з основних 

питань діяльності ВНЗ МВС; законопроекту щодо використання інформації в 

електронній (цифровій) формі як доказу під час здійснення кримінального 

провадження; проекту анкети з аудиту структурних підрозділів органів 

державної влади щодо їх спроможностей здійснювати належну кризову 

комунікацію; законопроекту «Про внесення змін до КПК щодо використання 

інформації в електронній формі як доказу під час здійснення кримінального 

провадження»; законопроектів про юридичну освіту та юридичну професію; 

Стратегії розвитку МВС на період до 2020 року; Плану заходів з реалізації 

Стратегії розвитку системи МВС на період до 2020 року. На рахунку науковців 

академії надання більше 20 пропозицій до законопроектів Комітетів ВРУ: 

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарсько-

процесуального кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України, 

проектів законів України «Про Національну поліцію України», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки дорожнього руху», 

«Про дисциплінарний статут Національної поліції України», «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо напрямків та шляхів 

удосконалення психологічної підготовки та психологічної роботи в 
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Національній поліції України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про 

забезпечення безпеки медичним працівником під час надання медичної 

допомоги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до 

Європейських стандартів», «Про судово-експертну діяльність в Україні», «Про 

судову експертизу»  та ін. 

Провідні науковці академії на постійній основі співпрацюють у складі 

експертних груп МВС, НП України, Генеральної прокуратури України, Ради 

національної безпеки і оборони України, Кримінологічної асоціації України, 

Національної академії правових наук України, Державної служби фінансового 

моніторингу, Союзу юристів України, Центру запобігання та протидії корупції, 

Конституційного Суду України, Державної акредитаційної комісії України, 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді України та інших 

державних та недержавних організацій. 

Важливим показником діяльності академії є захист інтелектуальної 

власності та розвиток інноваційної діяльності. Наявність охоронного документу 

про реєстрацію авторського права дозволяє не тільки захистити права науковців 

академії, але й сприяє активізації впровадження інновацій у освітній процес і 

правоохоронну діяльність. 

Згідно Плану створення об’єктів інтелектуальної власності НАВС на 

2017 рік отримано 4 свідоцтва про реєстрацію Державної служби 

інтелектуальної власності авторського права на твір, а позапланово – 3. 

Окремо слід зауважити, що академією в 2017 році отримано 15 авторських 

свідоцтв на службові твори. 

Патенти та службові твори, власником яких є академія, неодноразово 

приймали участь у відомчих Конкурсах на краще наукове, навчальне та 

періодичне видання в системі МВС України.  

Так, у 2017 р. у зазначеному Конкурсі в номінації «Патенти» дипломом за 

1 місце відзначено «Спосіб керування системного електронного 

дистанційного контролю за місцезнаходженням особи» (патент України на 

винахід №114518).  

Дипломами за 3 місце відзначено Інформаційно-довідкову програму 

«Автоматизоване робоче місце слідчого» (свідоцтво № 73857 від 18.09.2017 

р. (номінація «Комп’ютерні програми практичного спрямування») та наукове 

видання – аналітичний огляд «Використання дистанційно керованих 

підводних апаратів у правоохоронній діяльності Національної поліції 

України» (номінація «Друковане видання з обмеженим доступом»).   
Академія забезпечує випуск шести періодичних видань, з яких шість є 

фаховими: «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» 

(частини 1 і 2), «Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ», 

«Юридична психологія та педагогіка», «Філософські та методологічні 

проблеми права», «Криміналістичний вісник (спільно з ДНДЕКЦ МВС 

України). Так, «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ» ТА 

«Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ» проіндексовані 
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в таких наукометричних базах як Index Copernicus, Academic Resource Index, 

Wersja beta, Social Communications Research Center. 

Зважаючи на вимоги Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти 

статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу 

(Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 ) та необхідність 

підтверджувати статус національного, важливим кроком повинна стати робота 

зі збору інформації та виконання відповідних критеріїв. 

Так, до головних критерії належить  

середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та 

наукових працівників у наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших 

наукометричних базах, визнаних МОН; 

кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не 

менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації 

було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших 

наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і 

наукових працівників; 

кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 

академією та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та 

науковими працівниками, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових 

працівників, які працюють у закладі вищої освіт; 

зареєстровані винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонувань 

(топографій) інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, сортів 

рослин, порід тварин, наукових відкриттів, комп’ютерних програм, компіляцій 

даних (баз даних); 

кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано 

закладом академії та/або його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді, 

приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників. 

Відповідно до цієї Постанови кількість зареєстрованих науково-

педагогічних працівників у пошуковій системі Google Scholar на кафедрі 

філософії права та юридичної логіки – 15 (15), кафедри адміністративної 

діяльності – 8 (16), кафедрі фінансового права та фіскального адміністрування – 

3 (16), кафедри криміналістики та судової медицини – 27 (27), кафедри 

організації охорони громадського порядку 5 (5), кафедри ТДП – 2 (21), кафедри 

криміналістичного забезпечення та судових експертиз 9 (16), кафедра 

управління та управління персоналом – 15 (17), кафедра орд – 25 (25), кафедри 

фінансової безпеки  та фінансового розслідування – 4 (4), кафедра досудового 

розслідування 9 (12), кафедри інформаційних технологій та кібернетичної 

безпеки – 12 (12), кафедри кримінального процесу – 14 (14), кафедри іноземних 

мов – 25 (28), кафедри юридичного документознавста 3 (12).  

Підготовка науково-педагогічних кадрів. Підготовці фахівців 1вищої 

кваліфікації для системи НП України та МВС в цілому сприяє функціонування 

в академії 5 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.  

В академії з 2017 року отримали підтвердження на продовження 

здійснення своєї діяльності такі 6 спеціалізованих вчених рад: 
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Спеціалізована вчена рада  Д 26.007.01 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) юридичних та психологічних наук за спеціальностями 12.00.12 – 

філософія права (юридичні науки); 19.00.06 – юридична психологія (юридичні 

та психологічні науки) ступеня доктора (кандидата) юридичних та 

психологічних наук за спеціальностями 12.00.12 – філософія права (юридичні 

науки); 19.00.06 – юридична психологія (юридичні та психологічні науки). 

Спеціалізована вчена рада СРД 26.007.02 за спеціальностями 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;  

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) юридичних наук. 

Спеціалізована вчена рада  Д 26.007.03 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

 Спеціалізована вчена рада Д 26.007.04 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне 

право; муніципальне право; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право. 

Спеціалізована вчена рада Д 26.007.05 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

(кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється 

докторантурою та аспірантурою академії. Ця система загалом наближена до 

забезпечення реалізації поставлених завдань, відповідає законодавству, 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) (постанова 

КМУ від 23.03.2016 №261) та Інструкції про підготовку науково-педагогічних 

та наукових кадрів у вищих навчальних закладах і наукових установах МВС 

України (наказ МВС України від 02.12.2013 №1177), розпорядчим актам 

ректорату, Вченої ради, рішенням проректорів за напрямами роботи. 

Підготовка аспірантів, ад’юнктів та здобувачів здійснюється за 10 

спеціальностями, відкритими МОН України, підготовка докторантів – за 7.  

З 2016 року підготовка аспірантів, ад’юнктів та докторантів здійснюється за 3 

спеціальностями (081 – Право, 053 – Психологія та 033 – Філософія). 

У 2017 році до докторантури та аспірантури зараховано: 

На денну форму 

14 ад’юнктів за державним замовленням; 
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3 аспіранти за кошти фізичних та юридичних осіб; 

3 докторанти за державним замовленням; 

На заочну форму навчання 

26 ад’юнктів за державним замовленням; 

72 аспіранта за кошти фізичних та юридичних осіб; 

Прикріплено поза докторантурою та аспірантурою: 

4 особи для здобуття наукового ступеня доктора філософії; 

5 осіб для здобуття наукового ступеня доктора наук. 

В поточному році з ад’юнктури відраховано 11 осіб денної форми 

навчання, з яких 3 осіб достроково захистили дисертаційне дослідження 

(інших було відраховано за власним бажанням та за невиконання 

індивідуального плану роботи). Із заочної форми навчання відраховано 42 

особи, з яких 14 успішно захистили дисертації (інших було відраховано за 

власним бажанням, за невиконання індивідуального плану роботи, втрату 

зв’язку з кафедрою та фінансову заборгованість). 

Організація і проведення на базі академії наукових семінарів, 

конференцій, олімпіад, конкурсів та інших робіт, а також участь у 

відповідних заходах.  
Протягом 2017 року з урахуванням річних планів МВС та МОН України, 

а також плану НД і ДКР НАВС на базі академії проведено 82 заходи наукового 

характеру (32 планових та 50 позапланових), зокрема 21 наукових конференцій 

(з них – 3 міжнародні, 3 – всеукраїнські, 2 – міжвузівська, 3 міжвідомчі), 

31 засідання круглих столів (з них – 5 міжнародних), 21 наукових семінарів 

(з них – 6 міжнародні) та 9 тренінгів (з них – 7 міжнародних). 

У їх роботі брали участь провідні вчені, представники органів державної 

влади, правоохоронних органів, зокрема й зарубіжних країн, наукові та 

науково-педагогічні працівники відомчих та цивільних навчальних закладів та 

наукових установ України. 

Протягом звітного періоду відбулись: 

міжнародні заходи наукового характеру: 
навчальний тренінг  «Захист професійної діяльності журналістів та 

свободи слова в Україні: протидія безкарності», учасниками якого стали 
представники Адміністрації Президента України, Генеральної прокуратури 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, 
ГО «Інститут масової інформації», Проекту Ради Європи «Зміцнення свободи 
медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні», мас-медіа (3-4 
квітня 2017 р.); 

семінар керівників інформаційних служб апарату МВС, центральних 
органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 
міністром внутрішніх справ України за участю представників МВС, НП 
України, ВНЗ МВС України (29 червня 2017 р.); 

навчальний семінар «Захист професійної діяльності журналістів та 
свободи слова в Україні: протидія безкарності». Учасники: Офіс Ради Європи в 
України, Головний департамент інформаційної політики Адміністрації 
Президента України, Прокуратура Івано-Франківської області, МВС України, 
НП України, ГО «Інститут масової інформації», міжнародна організація 
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«Репортери без кордонів», Івано-Франківська обласна державна адміністрація, 
журналісти і медіа-експерти, Європейський суд з прав людини, Ради Європи, 
ГО «Платформа прав людини» (22 вересня 2017 р.). 

круглий стіл «Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, 

методи та засоби протидії». У роботі круглого столу взяли участь представники 

Секретаріату ОБСЕ, Генеральної прокуратура Литви, Академії правоохоронних 

органів Казахстану, Департаменту фінансових розслідувань Комітету 

державного контролю Республіки Білорусь, ПФР Республіки Молдова, ВР 

України, МВС України, НП України, НАБУ, Центру запобігання та протидії 

корупції, ВНЗ і НДУ МВС та МОН України (9-10 листопада 2017 р.). 

міжнародні науково-теоретичні конференції:  
 «Гендерні детермінанти вчинення домашнього насильства та правові 

основи протидії його виявам» (25.10.2017); 
 «Актуальні проблеми захисту прав людини, що перебуває у конфлікті з 

законом, крізь призму правових реформ» (24.11.2017); 

 «Реалізація державної антикорупційної політики у міжнародному вимірі» 

(8.12.2017). 

всеукраїнські науково-практичні конференції: 
 «Адаптація правової системи України до законодавства Європейського 

союзу» (28.03.2017); 
 «Філософські, методологічні та психологічні  проблеми права» 

(11.11.2017); 

 «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» 

(30.11.2017). 

міжвузівські науково-теоретичні конференції: 

 «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців 

із права» (25.04.2017); 

 «Актуальні проблеми кримінального права пам’яті професора 

П.П. Михайленка» (16.11.2017). 

Міжвідомчі науково-практичні конференції: 
 «Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового 

розслідування» (20.04.2017); 
 «Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії» (23.06.2017); 
 «Актуальні проблеми досудового розслідування», присвячена Дню 

слідчого в Україні 5 липня 2017 року (05.07.2017); 

 «Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової 

експертизи» (24.11.2017). 
науково-практичні конференції: 
 «Правоохоронна діяльність: історія, сучасний стан, перспективи 

розвитку» (23.03.2017); 

 «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та 

шляхи їх вирішення» (до 40-річчя кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права) (24.03.2017); 

Інтернет-конференція  «Формування національної правової системи 

України в контексті євроінтеграційних процесів» (21.04.2017); 

 «Актуальні проблеми правового регулювання економіки» (26.05.2017); 
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 «Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових 

дисциплін» (23.06.2017); 

 «Юридична наука і практика у формуванні національної правової 

системи» (30.06.2017) та ін. 

У 2017 році такі заходи стосувалися: актуальних проблем реформування 

органів внутрішніх справ України, спеціальної підготовки фахівців 

правоохоронних органів, протидії злочинності в умовах реформування 

Національної поліції; підготовки кадрів для Національної поліції, 

реформування освіти МВС України, сучасного стану та перспективи розвитку 

вітчизняної юридичної педагогіки, інноваційних технологій навчання 

іноземним мовам професійного спрямування, інноваційних технологій у вищій 

школі, оперативно-розшукового запобігання злочинам у бюджетній сфері, 

розшукової роботи в діяльності оперативних підрозділів НП та МВС України, 

взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування у 

виявленні та припиненні злочинів у бюджетній сфері, використання 

спеціальних бухгалтерських знань у протидії економічній злочинності, 

організаційних та правових аспектів забезпечення економічної безпеки держави 

в контексті європейської інтеграції, організації охорони публічного порядку 

порядку в сучасних умовах, застосування кримінально-виконавчого 

законодавства, міжнародного досвіду в пенітенціарній сфері, адміністративно-

правових засадах протидії корупції в Україні, формування правових позицій 

щодо розслідування міжнародних злочинів, захисту та дотримання прав 

людини в поліцейській діяльності, протидії наркоманії, кіберзлочинності в 

Україні, інтелектуальної власності та ін. 

За дорученням ректорату та Вченої ради академії, протягом року для 

обговорення та вирішення найактуальніших проблем науково-педагогічні 

працівники та науковці академії брали участь більш ніж у 110 наукових та 

науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, відомчих 

конференціях та семінарах, що проводились на базі інших ВНЗ України. 

Наукова робота здобувачів вищої освіти. Науково-дослідна робота 

слухачів, курсантів, студентів академії здійснювалася на плановій основі 

протягом календарного року за такими напрямами: робота наукових товариств; 

робота предметних гуртків; організація і проведення наукових конференцій, 

семінарів, круглих столів та інших наукових заходів; участь у наукових заходах 

поза межами академії. 

Організаційно наукова робота з перемінним складом забезпечується 

відділом організації науково-дослідної роботи, до складу якого входить 

відділення з організації науково-дослідної роботи перемінного складу, роботи з 

постійним складом та групи інтелектуальної власності.  

Для більш чіткої організації наукової роботи на офіційному сайті академії 

в розділі «Наукова діяльність» виокремлено статистичні узагальнені дані 

щодо наукової діяльності академії, нормативна база, яка регулює здійснення 

наукової роботи як науково-педагогічних кадрів, так і перемінного складу. 

Розміщено інформацію про організацію діяльності наукових гуртків, 

Положення про різноманітні конкурси, що проводяться МОН України, НАН 
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України, МВС України, Мін’юстом та іншими державними та приватними 

установами. Розміщено щорічні Плани НД і ДКР НАВС, теми дисертаційних 

досліджень, інформацію про спеціалізовані вчені ради тощо. Окремим розділом 

на головній сторінці сайту є розділ «Проводяться конференції», яка системно 

оновлюється. 

Для координації наукової роботи осіб перемінного складу в кожному 

навчально-науковому інституті і факультеті працюють наукові товариства. 

Іншою організаційною формою участі перемінного складу в науковій роботі є 

наукові гуртки. 

Робота наукових гуртків в академії починається з початку навчального 

року. Зокрема, у вересні 2017 року проведена робота з організації наукових 

гуртків як на загальноакадемічних кафедрах та наукових лабораторій, так і на 

кафедрах інститутів та факультету. У 2017 році навчальному році у 

29 наукових гуртках займається понад 500 курсантів, слухачів та 

студентів. 
У Національній академії внутрішніх справ функціонує п’ять юридичних 

клінік: «Захист» ННІ №1, «Expert» ННІ №2, «De Jure» ННІ №3, «Юстиніан» 

факультет №2, «Феміда» Прикарпатський факультет. 

Юридичні клініки надають безоплатну первинну правову допомогу у 

двох формах: надання консультативної допомоги на місцях за окремими 

графіками та відповіді на он-лайн звернення. Всього зареєстровано і надано 

відповіді на 20 он-лайн звернень з кримінальної, кримінально-процесуальної, 

цивільно-правової та адміністративної тематики. 

Юридичними клініками академії щорічно проводяться робота за двома 

напрямами: правопросвітницькі заходи та надання безоплатної правової 

допомоги. 

Так, за 2017 рік юридичними клініками проведено 243 

правопросвітницькі заходи для учнів середнього загальних освітніх шкіл: Для 

порівняння у 2016 році проведено – 196 таких заходів, а у 2015 році – 182. 

У 2017 році надано 141 правову консультацію громадянам, в тому 

числі 46 на он-лайн звернення, у 2016 році це число становило 136 та 20 он-

лайн звернень. 

Окрім того, членами-консультантами юридичних клінік академії було 

взято участь у більше, ніж 50 наукових заходах поза межами академії для 

підвищення власних теоретичних знань та практичних навичок, зокрема:  

- участь у Національній олімпіаді юридичних клінік з консультування 

клієнтів (3-5 березня 2017 р.,  Національний університет «Острозька академія») 

за участі 20 команд з усієї України.   

Від академії були представлені 4 юридичні клініки «Захист», «Expert», 

«De Jure», «Юстиніан». Юридична клініка «De Jure» вийшла у фінал та 

зайняла 3 місце у зв’язку з чим і була нагороджена відповідним дипломом; 

- З’їзд юридичних клінік України (1-2 грудня 2017 р. в м. Чернівці), в 

якому взяли участь представники всіх юридичних клінік академії; 

- Виставка-форум «Правники-суспільству» (4-6 грудня 2017 р. в 

Київській міській державній адміністрації) за підтримки Міністерства юстиції 
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України, Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві 

юстиції, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); 

- Позанавчальний освітній курс «Права людини мовою 

документального кіно», який протягом вересня-грудня проводила Київська 

школа прав людини та демократії (Центр громадянських свобод) разом із 

Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта та Міжнародним 

кінофестивалем документального кіно про права людини Docudays UA. 

Члени юридичних клінік постійно беруть участь в різноманітних літніх 

школах (Друга школа активних громадян, Третя школа активних 

громадян, літня школа «Безпека в небезпеці», літня школа «Association 

with EU: What does it mean for You», літня школа «Розслідування 

корупційних злочинів», Ялтинська Європейська Стратегія, «Літня школа 

з медіаграмотності», «13 Всеукраїнська школа з прав людини» та ін.), 

зустрічах з видатними особами, лекціях, тренінгах, круглих столах, 

конференціях, конкурсах та ін. 

У 2018 році з метою розвитку юридичного клінічного руху запланований 

з’їзд юридичних клінік на базі Національної академії внутрішніх справ. 

Юридичні клініки академії є членами Асоціації юридичних клінік 

Юридичні клініки академії є членами Асоціації юридичних клінік України, 

плідно співпрацюють із аналогічними підрозділами Національного авіаційного 

університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія», 

Академією адвокатури України, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, Університету державної фіскальної служби 

України, Київським національним економічним університетом ім. В.Гетьмана 

та інших навчальних закладів.  

Наразі активно триває спільна робота з Комітетом Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,  

Київськими місцевими та Івано-Франківським обласним центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Регіональними центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Координаційною Радою молодих 

юристів міста Києва утвореної при Міністерстві юстиції України, Управлінням 

забезпечення прав людини Національної поліції України та громадською 

організацією «Київ Мрії» в співпраці з патрульною поліцією м. Києва. 

Загалом за участю перемінного складу протягом 2017 року проведено 

80 наукових заходів, з них – 42 позапланових (16 конференцій, 25 круглих 

столів, 16 тематичних семінарів, 14 конкурсів наукових робіт, 11 вікторин, 4 

тренінга, 8 олімпіад, 2 фотоконкурси, 12 кафедральних та тематичних читань,  

5 брейн-рингів, понад 25 лекцій-дискусій тощо). 

Науковий потенціал академії проявляється у постійній активній участі в 

наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх справ України, 

Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, 

громадськими організаціями, державними, недержавними інституціями та 

іншими відомствами. 

Курсанти, слухачі та студенти академії є активними учасниками 

міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, 
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семінарів та круглих столів, олімпіад, конкурсів, що проводяться за межами 

академії.  

Зокрема, за звітний період представники академії брали участь у 

понад 350 заходах, найбільш вагомими з них стали: 

23.03.2017 – участь команди академії у складі здобувача вищої освіти 

ступеня «магістр» навчально-наукового інституту № 1 Школьінкова 

Владислава Ігоровича, курсанта 3 курсу навчально-наукового інституту 

Буртака Артема Володимировича і курсанта 4 курсу навчально-наукового 

інституту № 2 Тютюнника Ростислава Сергійовича у відбірному етапі 

IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу, який проходив у залі 

засідань Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

20.04.2017 – перемога команди у складі Печерського Антона Олеговича, 

курсанта навчально-наукового інститут № 2, Гапон Ксенії Андріївни і Лозового 

Родіона Миколайовича, курсантів навчально-наукового інституту № 1. У 

Міжнародному студентському саміті «Цивілізаційний вибір України: політико 

– правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень», що проходив в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

(м. Дніпропетровськ). 

Курсантсько-студентський потенціал академії виявляється у постійній 

активній участі в наукових заходах, що проводяться Міністерством внутрішніх 

справ України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією 

наук України та іншими відомствами: 

Для участі у щорічному конкурсі Національної академії наук України для 

молодих учених і студентів за кращі наукові роботи у 2017 році (академією 

направлено 9 наукових робіт, одна з яких відзначена премією НАН України – 

випускниця факультету № 2 Косян Наталія Вікторівна (науковий керівник – 

професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

факультету № 2, д.ю.н, професор Камінська Наталія Василівна).  

До участі у Конкурсі на здобуття премій для студентів вищих навчальних 

закладів і молодих учених, що присуджуються НАН України у 2018 році було 

надіслано 5 наукових робіт курсантів та студентів академії, результати 

конкурсу будуть оголошені наприкінці січня 2018 року. 

У VII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2016/2017 навчальному році 

курсант 1-го курсу навчально-наукового інституту № 1 Тамілова Яна 

Євгенівна зайняла ІІ місце серед студентів військових вищих навчальних 

закладів і Указом Президента України від 8 грудня 2017 № 410 їй, як призеру 

VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, призначено стипендію Глави держави. 

У XVII Міжнародному конкурсі ораторського мистецтва «Цицероній-

2017» (17 по 19 травня 2017 року) в Академії МВС Республіки Білорусь, 

курсанти 3 курсу навчально-наукового інституту № 2 Національної академії 

внутрішніх справ рядовий поліції Солоденко Катерина Володимирівна та 
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рядовий поліції Самарський Ярослав Вікторович увійшли до фіналу Конкурсу 

і стали його лауреатами.  

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 

2016/2017 навчальному році у галузі «Педагогічна та вікова психологія», який 

(17 березня 2017 року)  у Південноукраїнському національному педагогічному 

університеті імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)  були запрошені переможці І-го 

туру, який полягав у відборі кращих наукових робіт з педагогічної та вікової 

психології. Студентка навчально-наукового інституту № 4 НАВС Позняк 

Оксана Олегівна, яка виборола ІІІ місце за презентацію своєї наукової роботи 

на тему: «Особливості взаємозв’язку творчих здібностей та схильності до 

ризику у студентської молоді» (науковий керівник – доктор психологічних 

наук, професор Романенко Оксана Вікторівна). 

У підсумковій науково-практичній конференції за результатом ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 

2016/2017 н.р., (28-29 березня 2017 року) у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого (курсант навчально-наукового інституту 

№ 1 Семижон Алла Володимирівна (науковий керівник – завідувач кафедри 

кримінального процесу, кандидат юридичних наук, доцент Рожнова Вікторія 

Василівна) і випускник навчально-наукового інституту № 2 Каритун 

Олександр Іванович (науковий керівник – старший викладач кафедри 

криміналістичних експертиз Волошин Олексій Гнатович) за результатом ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 

2016/2017 н.р. вибороли два ІІ-х місця. 

На Конкурс наукових робіт курсантів, слухачів, студентів вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, направлено 

6 наукових робіт (20 квітня 2017 року, ОДУВС). За його результатами: 

– наукова робота студента 5-го курсу факультету № 2 Городницького 

Павла Сергійовича на тему: «Міжнародно-правові та національні гарантії в 

механізмі забезпечення права на справедливий суд в світлі конституційної 

реформи щодо правосуддя» посіла  ІІ місце; 

– наукова робота курсанта 2-го курсу навчально-наукового інституту № 2 

Бондаренко Аліни Валентинівни на тему: «Особливості розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних з наругою над державними 

символами» посіла ІІІ місце; 

– наукова робота студента 6-КС курсу навчально-наукового інституту 

№ 4 Говорової Ірини Вадимівни на тему: «Позбавлення батьківських прав як 

інститут сімейного права України» посіла ІІІ місце. 

У VIII  Всеукраїнському студентсько-курсантському конкурсі за темою: 

«Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України очима 

майбутніх правоохоронців» (квітень 2017 року) у Національній академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

Бондаренко Аліна Валентинівна курсант 3-го курсу навчально-наукового 

інституту № 2 за наукову роботу «Використання методу ДНК-аналізу при 

ідентифікації невпізнаних трупів в ході проведення антитерористичної операції 

на сході України» нагороджена дипломом I ступеня.  
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У Національній олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, 

(3-5 березня 2017 року)  в Національному університеті «Острозька академія» 

(м. Острог) за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

юридичних клінік України», Української фундації правової допомоги, 

Міжнародного фонду «Відродження», здобувачі вищої освіти ступеня магістр 

академії, члени юридичної клініки “De jure” навчально-наукового інституту № 

3 академії Осипенко Катерина Андріївна і Школьніков Владислав Ігорович  

посіли ІІІ місце.  

У Всеукраїнському конкурсі науково-практичних презентацій 

«Використання методів науки і техніки під час досудового розслідування 

кримінальних проваджень» (19 травня 2017 року) в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ, ІІ місце посів здобувач вищої освіти ступеня 

«магістр» старший лейтенант поліції Школьніков Владислав Ігорович за 

авторську презентацію методу «Кластерний аналіз в IBM I2 ANALYST’S  

NOTEBOOK». 

У Всеукраїнській студентській олімпіаді з кримінального права, яка 

проходила (11 по 13 квітня 2017 року) в Донецькому юридичному інституті 

МВС України, курсант 3-го курсу навчально-наукового інституту № 1 

Бондаренко Оксана Миколаївна посіла ІІІ місце в індивідуальному заліку. 

У Міжнародному курсантсько-студентському форумі «STUDIO ВЕСНА 

2017» 21 квітня 2017 року в Міністерстві юстиції України здобувачі вищої 

освіти факультету № 2 (Антоненко Яна Юріїівна; Вахненко Сергій 

Володимирович; Городницький Павло Сергійович; Закаль Орися Орестівна; 

Іщук Юлія Вікторівна; Клімова Анна Миколаївна; Нігруца Олександр 

Олександрович; Стародуб Володимир Валерійович; Хатамова Вікторія 

Олегівна; Ющенко Дмитрій Анатолійович), посіли ІІ місце та були 

нагороджені дипломом переможця, а також отримали сертифікати учасників 

форуму.  

У VI Всеукраїнському студентському турнірі з історії (7 по 9 листопада 

2017 року) на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, команда 

академії у складі курсанта 2-го курсу навчально-наукового інституту № 1, 

рядового поліції Гайдая Дмитра Олександровича, студента 1 курсу 

навчально-наукового інституту № 3 Ткачука Бориса Олександровича і 

курсанта 1 курсу навчально-наукового інституту № 1 Супрунчука Олега 

Олександровича посіла ІІ місце. Тренер команди – доцента кафедри історії 

держави і права НАВС, кандидата історичних наук, доцента Романишин Наталії 

Юріївни. 

У Міжнародному студентському науковому симпозіумі «Співдружність 

наук: архітектура, економіка, право» та  І  Міжнародному конкурсі 

студентських наукових проектів «Охорона та захист прав людини», що 

проходили у Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила 

Галицького команда академії у складі курсантів 4-го курсу навчально-

наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ – Бондаренко 

Оксани та Литвинової Олександри зайняла ІІІ місце. Науковий керівник – 



 15 

професор кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент 

Кісілюк  Е.М.  

У І Конкурсі творчих та наукових робіт на теми прокурорсько-

слідчої діяльності серед студентів, який був ініційований Генеральною 

прокуратурою  України та Міністерством освіти і науки України серед 23 

найкращих робіт есе курсанта 4-го курсу навчально-науково-інституту № 1 

Національної академії внутрішніх справ, рядового поліції Гапон Ксенії 

Андріївни відзначена Грамотою Генерального прокурора України Ю.Луценка 

та Міністра освіти і науки Л. Гриневич. 

Відповідно до Протоколу рішення засідання конкурсної комісії з 

присудження премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді 

у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2017 році, визначено 

переможців конкурсного відбору в номінації «За особливі досягнення в 

науково-дослідній роботі», а саме Кундельську Ірину Сергіївну, курсанта 3-го 

курсу навчально-наукового інституту № 1; Силу Дарину Віталіївну, студента 4-

го курсу Національної академії внутрішніх справ; Симак Нелю Володимирівну, 

курсанта 2-го курсу навчально-наукового інституту № 2; Романенко Юлію 

Вікторівну, курсанта 3-го курсу навчально-наукового інституту № 2; 

Євтушенко Вікторію Ігорівну, студента 5-го курсу. 

Щорічно, кращі з курсантів академії висуваються на призначення 

стипендії Кабінету Міністрів України для студентів та аспірантів. Так, 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 

року стипендію КМУ отримуватимуть рядовий поліції Кундельська Ірина 

Сергіївна, курсант навчально-наукового інституту № 1 старший лейтенант 

поліції Куцик Катерина Володимирівна, ад’юнкт докторантури та 

ад’юнктури.  

Окрім цього, здобувач вищої освіти ступеня “магістр” навчально-

наукового інституту № 1 Школьніков Владислав Ігорович став учасником 

Програми стажування в Апараті Верховної Ради України у 2017 році і 

проходить стажування у Комітеті Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, а також переміг у 

Конкурсі стипендіальної програми “Завтра.UA” 2016/2017 року із 

конкурсною роботою на тему: “Результат психофізіологічної експертизи з 

використанням поліграфа як доказ в кримінальному судочинстві України”. 

З огляду на необхідність зростання ролі академічної науки як базису для 

підвищення якості підготовки фахівців системи МВС України, підґрунтя для 

інтенсифікації інноваційного розвитку держави, робоча група вважає 

актуальними наведені нижче перспективні завдання щодо вдосконалення 

науково-дослідної діяльності в академії: 

1. Удосконалення організації наукових досліджень: 

– здійснювати наукові дослідження з урахуванням спеціалізації академії  

відповідно до Переліку напрямів підготовки (спеціалізацій) закладів вищої 

освіти МВС з підготовки поліцейських за напрямами криміналістичний, 

оперативний, оперативно-технічний, психологічний, антикорупційний, 

управління та адміністрування. 
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– з метою підвищення якості підготовки планових науково-дослідних 

робіт оптимізувати їх кількість; 

– підвищити практичну складову результатів науково-дослідної 

діяльності для спрощення можливості їх використання органами та 

підрозділами Національної поліції України у службовій діяльності; 

– враховувати під час здійснення науково-дослідних робіт актуальні на 

сьогодні тематики наукових досліджень, зокрема кримінальний аналіз, 

використання поліграфа під час розслідування кримінальних правопорушень, 

реалізацію положень антикорупційного законодавства, врахування 

психологічної складової під час підготовки курсантів; 

- з метою виконання Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти 

статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу 

(Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 ) та для удосконалення 

міжнародного визнання наукової діяльності академії активізувати роботу за 

такими напрямами: 

 забезпечити включення періодичних видань академії до наукометричних 

баз, визнаних МОН; 

продовжити роботу щодо реєстрації об’єктів права інтелектуальної 

власності, зокрема комерціалізованих;  

організувати якісну роботу із підготовки здобувачів вищої освіти 

академії для участі у Міжнародних студентських олімпіадах, Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка, Всеукраїнських студентських 

олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Конкурсів 

конкурс Національної академії наук України на кращі наукові роботи молодих 

учених і студентів, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або 

визнані МОН. 

- забезпечити поширення наукових здобутків вчених академії шляхом 

популяризації наукових шкіл та створення довідника «Наукові школи 

Національної академії внутрішніх справ»; 

- активізувати залучення здобувачів вищої освіти до складу авторських 

колективів з метою проведення наукових досліджень, які здійснюються в 

Національній академії внутрішніх справ; 

– залучати як на постійній, так і непостійній основі представників 

урядових міжнародних та неурядових організацій до спільних наукових 

проектів, зокрема представників Офісу Ради Європи, Консультативної Місії 

ЄС, ОБСЄ, а також з Громадської ради при МВС, Центра запобігання та 

протидії корупції; 

– з метою розбудови інституціональної спроможності, тісного 

співробітництва з країнами – членами ЄС, набуття цікавого професійного 

досвіду продовжити використання інструменту зовнішньої допомоги, що 

надається Європейською Комісією для обміну інформацією (TAIEX, TWINING); 

– здійснити перепрофілювання наукових лабораторій з урахуванням 

спеціалізації Національної академії внутрішніх справ відповідно до Переліку 

напрямів підготовки (спеціалізацій) закладів вищої освіти МВС з підготовки 

поліцейських, врахувавши компетентнісні вимоги до кандидатів;  
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– забезпечити оформлення відповідними актами впроваджень у освітній 

процес і практичну діяльність результатів кафедральних і лабораторних 

напрацювань (монографій, підручників, навчальних посібників, методичних 

рекомендацій); 

– при розробці рейтингового оцінювання науково-педагогічного складу 

передбачити критерії «підготовка наукових робіт для зовнішніх конкурсів»; 

– узагальнити показники академії за визначеними напрямами з метою 

підготовки інформації для Консолідованого рейтингу вузів; 

– продовжити практику проведення спільних наукових досліджень за 

участю практичних працівників та представниками інших навчальних закладів і 

наукових установ. 

2. Удосконалення роботи спеціалізованих вчених рад, підвищення 

якості дисертаційних робіт та дотримання вимог атестаційного процесу: 

– забезпечити проведення попередньої експертизи дисертаційних 

досліджень; 

– дотримуватися графіків засідань, планів роботи та черговості захистів у 

роботі спецрад; 

– розробити та затвердити «Положення про академічну доброчесність 

Національної академії внутрішніх справ» та удосконалити «Положення про 

порядок попередньої експертизи дисертацій». 

– врахувати зміни в атестаційному процесі. 

3. Діяльність докторантури та ад’юнктури: 

– враховуючи зміни законодавства про освіту, підготувати «Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у Національній академії внутрішніх справ»; 

– продовжити випуск щорічного довідника з оглядом тематик 

дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованих вчених радах академії, 

а також переліком затверджених протягом року тем дисертацій; 

– систематично здійснювати проведення перевірок стану підготовки 

дисертаційних досліджень ад’юнктами та аспірантами двічі на рік з метою 

виявлення недоліків щодо виконання індивідуальних планів роботи та 

прийняття відповідних рішень щодо конкретних осіб; 

– регулярно розглядати на засіданні науково-методичної ради питання 

про виконання індивідуальних планів підготовки дисертацій ад’юнктами денної 

та заочної форм навчання з визначенням ролі кафедр і наукових керівників у 

разі неналежного (несвоєчасного) їх виконання; 

– здійснювати відповідне реагування щодо тем дисертаційних 

досліджень, стосовно яких висловлені зауваження Національної академії 

правових наук України; 

– звернути увагу на відповідність тем дисертаційних досліджень 

пріоритетним напрямам наукових досліджень в системі МВС України; 

– включати ад’юнктів денної та заочної форм навчання до авторських 

колективів, залучаючи останніх до проведення наукових досліджень академії; 
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– продовжити випуск щорічного довідника з оглядом тематик 

дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованих вчених радах академії, 

а також переліком затверджених протягом року тем дисертацій. 

4. Удосконалення наукової роботи перемінного складу: 

– продовжити практику профорієнтаційної роботи шляхом проведення 

правопросвітніх занять консультантами юридичних клінік академії серед 

учнівської молоді ЗОШ м. Києва; 

– здійснювати на постійній основі інформаційно-роз’яснювальну роботу 

серед здобувачів вищої освіти та продовжити активне залучення курсантів, 

слухачів та студентів до міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конкурсів, олімпіад та інших науково-освітніх заходів;  

– продовжити практику співпраці з освітніми та науковими закладами 

системи МВС України, Національної академії наук України, Національної 

академії правових наук України, Міністерства освіти і науки України, 

відомчими науково-дослідними установами та працівниками практичних 

підрозділів Національної поліції України; 

– забезпечити на плановій основі організацію відряджень учасників 

всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів тощо; 

– ініціювати залучення коштів з бюджету академії на наукові 

дослідження, а також спонсорських ресурсів громадських організацій, 

юридичних та фізичних осіб для організації та проведення наукових заходів за 

участю здобувачів вищої освіти. 

 

 

Робоча група НАВС 


