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Шановні делегати конференції та присутні! 

 

Відповідно до нормативних положень законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», Статуту НАВС та за доброю 

традицією на початку кожного навчального року ректор звітує перед 

колективом академії про здобутки й досягнення за минулий навчальний рік та 

окреслює перспективні завдання розвитку навчального закладу на наступний.  

Під час реалізації пріоритетних напрямів діяльності академії у 

2018/2019 навчальному році було враховано положення Стратегії розвитку 

МВС до 2020 року, рішення оперативних нарад за участю ректорів ЗВО, 

керівництва МВС та Національної поліції, а також вимоги МОН України та 

рекомендації Наглядової ради. 

Діяльність академії не обмежувалася виключно поточними планами, а 

була переважно спрямована на послідовну реалізацію Стратегічного плану 

розвитку НАВС на 2018–2024 роки, підтвердження її статусу як національного 

закладу вищої освіти та розгортання підготовки до відзначення 100-річчя 

заснування вишу. 

Реалізації намічених цілей сприяли ваша повсякденна підтримка, 

готовність до виконання поточних і перспективних завдань, масштаби яких у 

сучасних доволі складних і суперечливих умовах суттєво зростають. 

Завдяки спільній повсякденній праці, особистій відповідальності кожного 

співробітника, узгодженості дій усіх структурних підрозділів нам вдалося 

забезпечити стабільність розвитку, досягнути належних результатів. 

Зупинимося лише на окремих базових показниках функціонування 

академії за такими ключовими напрямами: 

1. Організаційно-управлінська діяльність та освітній процес. 

2. Наукова діяльність і міжнародне співробітництво. 

3. Службова діяльність, соціально-виховна робота й дозвілля. 

4. Фінансово-господарська діяльність. 



1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
 

Академія продовжує реалізацію основних положень Стратегічного 

плану розвитку НАВС на 2018–2024 роки, реалізація яких передбачає: 

 досягнення максимально сприятливих умов інноваційного розвитку; 

 утвердження академії як провідного національного закладу вищої 

освіти правоохоронного спрямування; 

 максимальну інтеграцію академії до європейського та світового 

освітнього простору. 

За звітний період академія успішно пройшла акредитаційну експертизу 

на підтвердження спроможності здійснювати освітню діяльність за освітньо-

професійними програмами з підготовки спеціалістів за спеціальністю «Право» 

(термін дії продовжено до 2024 року). 

Збільшено ліцензійний обсяг підготовки фахівців за галуззю знань 

«Цивільна безпека» ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 

«Правоохоронна діяльність» з 550 осіб до 3200 осіб (наказ МОН України  

від 27.03.2019 № 211-л). Ліцензовано підготовку фахівців для Служби судової 

охорони (обсягом 300 осіб).  

 
Водночас оптимізація освітнього процесу зумовлює потребу у виконанні 

низки перспективних завдань. Зокрема, необхідно: 

1. Провести акредитацію освітніх програм за спеціальністю «Психологія» 

з урахуванням нових процедурних вимог Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти – до березня 2020 року. 

2. Здійснити погоджувальні процедури для збільшення ліцензійного 

обсягу з первинної професійної підготовки поліцейських (з 450 до 750 осіб) і 

магістрів зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» (з 700 до 1500 осіб) – до 

кінця 2019 року. 



Належний рівень якості надання освітніх послуг підтверджується 

різноманітними рейтингами ЗВО. Академія впевнено тримає першість серед 

ЗВО зі специфічними умовами навчання. Так, за результатами оцінки 

діяльності ЗВО України Центром міжнародних проектів «Євроосвіта» 

презентовано академічний рейтинг закладів вищої освіти України III–IV рівнів 

акредитації «Топ-200 Україна-2019», у якому академія посіла 95 місце та єдина 

із закладів вищої освіти системи МВС України увійшла до сотні кращих ЗВО 

України 2019 року. 

 
 

За даними Інформаційного освітнього ресурсу «Освіта.ua» складено 

консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2019 року, який 

підсумовує рейтингові місця вузів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та 

«Бал ЗНО на контракт», у якому НАВС вдалося зміцнити свої позиції серед 

закладів вищої освіти України та піднятися із 123 місця у 2018 році до 115–

116 місця у 2019 році. 

Триває активна робота щодо зміцнення партнерських відносин академії з 

іншими організаціями й установами. Так, упродовж звітного періоду підписано 

меморандуми про співпрацю: 

 із ДБР, Національною академією медичних наук України та 

Національною академією правових наук України (жовтень 2018 року); 

 між закладами вищої освіти Солом’янського району м. Києва та 

Солом’янською районною в м. Києві державною адміністрацією (травень 

2019 року); 

 з Міжнародною Кіберакадемією (вересень 2019 року). 

Заплановано підписання Договору про співробітництво з Науково-

дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса Національної академії правових наук України. 

 

http://www.euroosvita.net/


 
 

Академія активно проводить підготовку до відзначення 100-річчя 

заснування нашого навчального закладу. Важливою загальнодержавною 

подією стало видання Кабінетом Міністрів України розпорядження від 

14 серпня 2019 року № 605-р «Про підготовку та відзначення у 2021 році 100-

річчя заснування Національної академії внутрішніх справ» та утворення 

організаційного комітету з підготовки та відзначення вказаних заходів із 

організаційно-розпорядчими повноваженнями.  

У межах реалізації Плану заходів з підготовки та відзначення  

100-річчя Національної академії внутрішніх справ на 2019 рік затверджено 

склад робочої групи, логотип, ескіз ювілейного пам’ятного нагрудного знака, 

завершується погодження проведення 2021 року на базі Національної академії 

внутрішніх справ спільного засідання Керівної ради Асоціації Європейських 

Поліцейських коледжів та Міжнародного поліцейського форуму (Конгресу) у 

межах урочистих заходів. 



 
 

Цього року на 1-й курс зараховано 2654 особи (2018 року – 2940),  

з яких: 

 на денну форму навчання – 1243 (з них: держзамовлення – 775,  

за кошти фізичних та юридичних осіб – 468); 

 на заочну форму навчання – 1411 (з них: держзамовлення – 300,  

за кошти фізичних та юридичних осіб – 1111). 

 
 

За результатами цьогорічної атестації здобувачів вищої освіти дипломи 

отримали 3811 випускників, серед яких: 

 2303 бакалаврів; 

 1508 магістрів. 



 
 

Причому 28 курсантам-відмінникам присвоєно звання старшого лейтенанта 

поліції. 

 

 
 

Зміцненню авторитету академії на ринку освітніх послуг сприяє 

належний рівень організації післядипломної освіти.  

Так, упродовж 2018 року організовано та проведено підвищення 

кваліфікації й спеціалізацію для більш як 8 тис. осіб (з них 80 % – за державним 

замовленням та 20 % – на договірних засадах).  

 



 
 

Високий рівень організації підтверджується результатами соціологічного 

опитування та забезпечується залученням досвідчених практичних працівників 

Консультативної місії Європейського Союзу, Національної поліції, Державної 

прикордонної служби, НАБУ, ДБР, інших правоохоронних органів, освітніх і 

наукових установ м. Києва. Загалом із вказаних вище організацій та установ до 

проведення бінарних занять залучено близько 200 фахівців.  

В освітньому процесі активно використовуються можливості відео-

конференцзв’язку, завдяки чому дистанційно підвищили кваліфікацію понад 

500 поліцейських. Провадиться робота щодо відкриття нових категорій 

(аварійні комісари, поліція діалогу, поліцейські офіцери громади, дізнавачі, 

детективи, Служба судової охорони). 

 



В академії запроваджено ліцензовану підготовку поліцейських, 

уперше прийнятих на службу. Якість цієї підготовки підтверджено висновком 

експертної комісії МОН України та експертами з Баварії. 

Із січня 2019 року в Київському центрі первинної професійної підготовки 

«Академія поліції» запроваджено шестимісячну навчальну програму. Після  

успішного складання державної кваліфікаційної атестації тут видають диплом 

державного зразка.  

Максимально наблизити освітній процес до реальних умов вдається 

завдяки залученню до проведення навчальних занять фахівців управлінь 

превентивної діяльності, патрульної поліції, полку особливого призначення та 

інших фахівців-практиків, а також активному використанню новостворених 

навчальних полігонів («Скелелазна гірка», «Смуга перешкод»). 
 

 
 

За звітний період первинну професійну підготовку пройшли 417 осіб, з 

яких: 

 дільничні офіцери поліції – 54 особи;  

 патрульні поліцейські (поліцейські СРПП) – 159 осіб; 

 спеціальна поліція (підрозділ забезпечення) – 65 осіб; 

 поліцейські підрозділів забезпечення – 27 осіб; 

 слідство – 22 особи; 

 поліцейські підрозділів особливого призначення – 90 осіб. 

Продовжують навчання 216 осіб, з них: 

 дільничні офіцери поліції – 55 осіб; 

 полк поліції особливого призначення – 50 осіб; 

 спеціальна поліція (підрозділ забезпечення) – 52 особи; 

 слідство – 28 осіб; 

 підрозділи забезпечення – 31 особа. 



 
 

З метою якісного забезпечення освітнього процесу в новому навчальному 

році було проведено низку підготовчих заходів, зокрема: 

 навчальні дисципліни закріплено за кафедрами академії згідно з 

оновленими освітніми стандартами (за всіма спеціальностями, яких понад 420); 

 обсяги навчального навантаження для науково-педагогічних 

працівників затверджено з урахуванням набору 2019 року; 

 сформовано понад 120 розкладів занять; 

 скориговано дислокацію навчальних підрозділів з урахуванням освітніх 

спеціалізацій та спеціально обладнаних навчально-тренувальних полігонів. 

На виконання програмних положень Концепції відомчої освіти МВС, 

вимог законодавства про освіту та враховуючи досвід зарубіжних партнерів 

(Баварія, Фінляндія, Польща) запроваджено триступеневу освіту:  

 1 – первинна підготовка; 

 2 – бакалаврат; 

 3 – магістратура. 

Стандарт професійної освіти робітничої професії «поліцейський» 

інтегровано в освітні програми бакалаврів. 

Однією з інновацій в освітній діяльності у 2018/2019 навчальному році 

стало запровадження денно-заочної форми навчання (2+1) для 132 курсантів, 

що передбачає навчання здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 2 роки за 

денною формою та 1 рік заочної форми навчання з призначенням на посади до 

Національної поліції України. 



 
Особлива увага приділяється проведенню занять у формі лекцій-диспутів, 

проблемних лекцій, рольових і виїзних практичних занять (з підготовкою 

навчальних фільмів). 70 % відкритих занять проводяться з використанням 

інтерактивної дошки. Активізовано дистанційне навчання (кількість 

зареєстрованих здобувачів збільшено в 3 рази).  

Поширено практику проведення занять англійською мовою (понад 

50 занять з кримінального права і процесу, прав людини, фінансового права, 

антикорупційного менеджменту було проведено для курсантів і слухачів курсів 

підвищення кваліфікації). 

У навчальний процес активно вводиться новий формат захисту 

стажування, інших видів практики та атестації здобувачів вищої освіти у формі 

поліцейського квесту на нових спеціально обладнаних сучасних навчально-

тренувальних полігонах. 

 



Забезпечення належної якості практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти є стратегічним завданням академії.  

 

 
 

У зв’язку з цим протягом 2018/2019 навчального року на системній основі 

було залучено понад 350 практичних працівників: НПУ (Князєв С. М., 

Кузнєцов М. В.); прокуратури (Демідов І. І.); суду (Басай О. В., Бурлака О. В.); 

нотаріату (Ракул О. В.); НАБУ (Легін А. В., Черенков А. М.); ДНДЕКЦ 

(Теплицький Б. Б., Чечіль Ю. О.). 

 

 
 



Активізувалася практика використання такої інноваційної форми, як 

виїзні заняття. Лише за останній рік їх проведено вдвічі  більше, ніж минулого 

року. Під час проведення цих занять було затримано 5 осіб, які знаходилися в 

розшуку (особливу активність виявили такі особи, як професор кафедри ОРД 

Марков М. М. та курсанти ННІ № 1: Гальченко Вікторія, Гончарук Марія, 

Шаров Антон, Антонюк Інна, Братченко Єлизавета, Черниш Юрій, Голосов 

Іван, Пономаренко Максим та інші). 

Практична складова освітнього процесу запроваджується і для ліцеїстів 

юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва НАВС. 24-26 квітня відбулися 

навчально-польові заняття з випускниками для набуття стройової виправки, 

фізичної загартованості, закріплення знань і навичок домедичної підготовки. 

Для підвищення ефективності практичних занять в академії створено та 

використовується в освітньому процесі 15 нових навчально-тренувальних 

полігонів, спеціалізованих кабінетів і лабораторій, серед яких: 

 «Нарколабораторія»; 

 «Банківська установа»; 

 «Кабінет службової особи та кімната для пред’явлення особи для 

впізнання»; 

 «Житлова кімната»; 

 «Навчально-тренувальний полігон психофізіологічних досліджень»; 

 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності»; 

 «Цифрова фотографія та криміналістичні обліки»; 

 «Дослідження вогнепальної зброї, набоїв та холодної зброї»;  

 «Вибухотехнічний комплекс»; 

 «Місце ДТП»; 

 «Лінія-102» та інші. 

Минулого року завершено облаштування навчально-тренувального 

полігону «Зала судових засідань». Спільними зусиллями за участі профільних 

кафедр активно ведеться робота щодо створення навчально-тренувальних 

полігонів у навчально-науковому інституті № 1 (с. Віта-Поштова).  

Упродовж звітного періоду на зазначених навчальних об’єктах проведено 

понад 900 занять. 

Ураховуючи потреби Національної поліції України, а також з метою 

забезпечення практичної спрямованості освітнього процесу, у подальшому 

заплановано створити сучасний багатопрофільний навчальний кібер-центр 

облаштований за новітніми технологічними стандартами. 

Академія постійно дбає про розширення фахових компетентностей 

здобувачів вищої освіти. Особливу увагу приділяють сфері інформаційних 

технологій, адже стрімка інформатизація сучасного світу є чинником 

збільшення злочинів, що вчиняються в кіберпросторі.  

За результатами пілотного проекту на плановій основі запроваджено 

спеціалізації «кіберрозвідка» та «кримінальний аналіз». 



З огляду на те, що більшість наркооборудок відбувається в кіберпросторі, 

запроваджуємо спеціалізовану підготовку курсантів, які в подальшому будуть 

працювати в підрозділах протидії наркозлочинності. 

 
Розроблено необхідні дидактичні матеріали для підготовки за 

спеціалізацією «поліцейський офіцер громади». 

Перспективними  напрямами розширення спеціалізацій також є: 

 антикорупційний менеджмент; 

 захист журналістів;  

 поліграфні дослідження;  

 превенція і робота з населенням; 

 скандинавська модель охорони громадського порядку; 

 переговорна діяльність. 

Відповідно до змін у законодавстві, здобутків юридичної науки й потреб 

практики оновлюються навчальні та робочі навчальні програми з дисциплін 

передбачених типовими навчальними планами.  

Для курсантів 1-го курсу запроваджено обов’язкове набуття знань і 

навичок з надання домедичної допомоги за 48 годинною програмою з 

отриманням відповідного посвідчення державного зразка. 

Відповідно до Стратегії розвитку Міністерства внутрішніх справ до 

2020 року, відбувається якісне вдосконалення освітніх стандартів професійного 

навчання. Зокрема, програму первинної професійної підготовки 

імплементовано до навчальних планів бакалаврату. Курсанти, які успішно 

склали іспит у формі поліцейського квесту отримали свідоцтва за професією 

«Поліцейський». 

Активно продовжується робота щодо оптимізації функціонування розділу 

«Дистанційні курси» на офіційному веб-порталі НАВС, у якому наразі 

розміщено понад 1000 нових тестових завдань, 230 навчально-методичних 

матеріалів, зареєстровано близько 19 тис. користувачів – здобувачів вищої 



освіти заочної та денної форм навчання, слухачів первинної професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації. Завдяки дистанційним технологіям 

забезпечено можливість засвоєння навчальних програм представниками всіх 

регіонів України без відриву від роботи й служби. Тільки протягом 

2018/2019 навчального року забезпечено проходження тестування 7 тис. 

здобувачів. 

Особлива увага приділяється організації мовної підготовки як 

постійного, так і перемінного складу академії. На виконання наказу 

Міністерства освіти та науки України від 29 липня 2019 року № 1033 «Про 

впровадження нової редакції українського правопису» в Академії розроблено 

методичні рекомендації, ведеться відповідна просвітницька робота на 

офіційному веб-порталі академії.  

Для викладачів академії організовано постійно діючі курси з вивчення 

іноземної мови. Поширюється практика проведення занять іноземною мовою за 

участю Консультативної місії Європейського Союзу, а також ООН. Значна 

частина постійного та перемінного складу академії зареєстровані на 

безкоштовній платформі з вивчення іноземної мови («Lingva Skills»). 

Для охочих вступати до магістратури організовано проведення 

факультативів з іноземної мови з підготовки до Єдиного вступного іспиту. 

Окрему увагу приділено мовній підготовці вихованців ліцею, а також 

здобувачів вищої освіти, що полягає в активізації та проведенні додаткових 

занять, круглих столів, творчих конкурсів. 

Триває навчання громадян України на кафедрі військової підготовки за 

чотирма військово-обліковими спеціальностями. Інспекцією Міністерства 

оборони України позитивно оцінено заходи, спрямовані на організацію 

освітнього процесу, активізацію профорієнтаційної та патріотично-виховної 

роботи, зміцнення методичної та матеріально-технічної бази військової 

кафедри.  

Реалізовано декілька організаційно-штатних нововведень, які сприяли 

оптимізації освітнього процесу та господарської діяльності академії, а саме: 

 реорганізовано відділ режимно-секретного та документального 

забезпечення та створено відділи режимно-секретного забезпечення та 

документування службової діяльності; 

 уведено посади уповноваженого з антикорупційної діяльності та 

помічника ректора з гендерних питань; 

 оптимізовано штатну структуру навчально-наукового інституту № 1 до 

якого введено Київський центр первинної професійної підготовки «Академія 

поліції».   



2. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Академія щороку зміцнює науково-педагогічний потенціал – на 

постійній основі в навчальних і наукових підрозділах працюють: 53 доктори та 

396 кандидатів наук, 47 професорів, 177  доцентів і 30 старших наукових 

співробітників (7 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук, 

34 – мають почесні державні звання), фахівці з різних галузей права, переважно 

зі значним досвідом практичної роботи (22 науковці пройшли стажування в 

практичних підрозділах НПУ). 

 

 
 

Цьогоріч продовжено практику призначення на вакантні посади науково-

педагогічних працівників за конкурсом. Причому враховувалися: 

 відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам; 

 результати проведеної ними відкритої лекції; 

 уміння використовувати сучасне мультимедійне обладнання; 

 результати голосування на засіданнях кафедр та анкетування 

здобувачів вищої освіти. 

Рішенням конкурсної комісії (від 25 липня 2019 року) 208  претендентів 

було допущено до участі в конкурсі. За результатами таємного голосування на 

вакантні посади науково-педагогічних працівників обрано 195 осіб: 

 завідувач кафедри – 1 особа; 

 професор – 51; 

 доцент – 75; 

 старший викладач – 44; 

 викладач – 24. 

 
 



 
 

Суттєво поліпшилася динаміка присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам. Так, якщо 2018 року було присвоєно 

10 вчених звань (з них: 2 професора, 8 доцентів) то 2019 року – 26 (з них: 

6 професорів і 20 доцентів). 

 

 
 

Почесних звань удостоєні в номінаціях: 

 заслужений професор – Горбачевський В.Я.; 

 заслужений педагог – Полудьонна Н.С.; 

 заслужений науковий працівник – Андросюк В.Г.; 

 заслужений працівник – Романюк М.Л. 



Удостоєні державного почесного звання «Заслужений діяч науки 

і техніки України» Никифорчук Дмитро Йосипович та Тимошенко Віра 

Іванівна. 

В повному обсязі виконується план науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт НАВС на 2018/2019 навчальний рік. Зокрема, 

2019 року виконується 64 прикладні теми плану, особливістю яких є 

спрямування на забезпечення правоохоронної діяльності, професійної 

підготовки співробітників органів МВС і Національної поліції та освітнього 

процесу. 

 
Найбільш важливі прикладні теми виконані за дорученням керівництва 

МВС та Національної поліції: 

 коментарі законів: «Про запобігання корупції»; «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству»; 

 другий довідник «Дії поліції в разі виявлення зброї та вибухових 

пристроїв або слідів їх застосування» (виданий тиражем 2 тис. примірників за 

сприяння КМЕС та  перекладається на англійську мову для країн ЄС); 

 6 досліджень з протидії злочинам на тимчасово окупованих територіях. 

Зростає питома вага прикладних наукових досліджень за замовленням 

МВС України і НПУ – 55 тем (86 %). Так, наприклад, ГСУ є замовником 

методичних рекомендацій з розслідування кримінальних проступків (з 

бланками процесуальних документів). Проводиться унікальне дослідження з 

гендерних питань (ООН-жінки). 

Формами реалізації планових наукових досліджень у 2019 році стало 

видання: 

 12 монографій; 

 2 підручників; 

 18 навчальних і навчально-методичних посібників. 



 
 

У Конкурсі на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну 

продукцію в системі МВС у чотирьох номінаціях НАВС посіла перші місця: 

 монографія «Кримінальна відповідальність за створення злочинних 

об’єднань та участь у них» (Вознюк А. А.); 

 методичні рекомендації «Розслідування за фактами обстрілів 

(вибухів) у районі проведення операції Об’єднаних сил» (Стрільців О. М., 

Чернявський С. С., Дударець Р. М. та ін.); 

 практичний посібник «Участь спеціаліста в огляді місця події» 

(колектив авторів за загальною редакцією Рувіна О. Г., Теплицького Б. Б., 

Чернявського С. С.); 

 журнал «Науковий вісник Національної академії внутрішніх  справ». 

Загалом академія має 7 призових місць і 3 відзнаки. 

У щорічному конкурсі на найкраще видання Академії наук вищої освіти 

академія посіла перші місця в таких номінаціях: 

1) підручник – «Домедична допомога» (Самодін А. В., Жилін Т. П., 

Чуприна О. В. та ін.); 

2) навчальний посібник – «Пам’ятка з домедичної допомоги», «Перший 

на місці події» (кафедра криміналістики та відділення домедичної підготовки). 

На особливу увагу заслуговує видавнича діяльність академії. Так, за 

минулий рік оптимізовано якісне наповнення 5 наукових фахових видань 

НАВС, зміст і технічні характеристики яких адаптовано до вимог наказу МОН 

від 15 січня 2018 року № 32. Наразі  оновлено склади редколегій, забезпечено 

незалежне оформлення статей, їх змістове наповнення та рецензування. Статті, 

що містяться в журналах, індексуються в 10 міжнародних і всеукраїнських 

наукометричних базах даних і пошукових системах, їм присвоєно 

ідентифікатор цифрового об’єкта «DOI». 



Рішенням атестаційної колегії МОН (жовтень 2019 року) журналу 

«Науковий вісник НАВС» присвоєно категорію «Б». До МОН України 

направлено матеріали про визнання фахового рівня видання «Юридичний 

часопис НАВС». Наразі триває робота щодо перереєстрації інших журналів 

НАВС. 

 

 
 

Активізувалася нормотворча робота. Опрацьовано понад 

70 законопроектів. Активізовано співпрацю з Комітетом ВРУ з питань 

правоохоронної діяльності. За дорученням МВС фахівці академії залучені до 

робочих груп Комітету з опрацювання 40 законопроектів, зокрема про ОРД, 

детективні послуги, Службу фінансових розслідувань, обіг зброї, азартні ігри, 

зміни до КК і КПК тощо. Брали участь у розробці законопроекту № 2349 про 

внесення змін до Закону «Про Національну поліцію» (щодо вдосконалення 

діяльності ЗВО МВС). 

Зусиллями наукових і науково-педагогічних працівників академії 

підготовлено понад 100 експертних оцінок, роз’яснень, висновків і пропозицій 

з різних питань правозастосування за зверненнями: 

 МВС України (22); 

 Національної поліції України (8); 

 народних депутатів (11); 

 судових органів (12); 

 Генеральної прокуратури (4); 

 Міністерства юстиції (2); 

 Міністерства освіти і науки (2); 

 НАБУ (2); 

 Служби безпеки (4); 



 ДБР (6); 

 адвокатів і адвокатських об’єднань (7); 

 Ради ректорів (5); 

 органів місцевої влади (4) тощо. 

За підтримки МОН України академія розпочала поетапну реєстрацію в 

міжнародному рейтингу ЗВО U-Multirank (незалежний рейтинг Європейської 

комісії). 

Одним з основних критеріїв для підтвердження статусу ЗВО як 

національного є кількість наукових публікацій у міжнародних наукометричних 

базах Scopus та Web of Science. За звітний період понад 70 співробітників 

академії опублікували свої роботи в наукових виданнях Scopus (30) та Web of 

Science (90), що втричі більше ніж минулого року. 

Електронний репозитарій налічує 13,5 тис. матеріалів (2018 р. – 12 тис.), 

що допомагає популяризувати праці вчених академії в мережі Інтернет. 

 

 
 

Важливим показником діяльності академії є захист права 

інтелектуальної власності. Всього академія має 69 патентів на винаходи. За 

звітний період було отримано 5 патентів і 20 авторських свідоцтв на твори 

навчального і практичного характеру: 7 мультимедійних навчальних 

посібників, 4 методики, 7 дистанційних курсів, АРМ (уповноваженої особи 

з питань запобігання та виявлення корупції).  

Деякі з винаходів академії були гідно представлені на престижній 

міжнародній виставці «Зброя і безпека» 8–11 жовтня 2019 року. 

 



 
 

Особлива увага приділяється підготовці нових науково-педагогічних 

кадрів. Наразі у відділі докторантури та ад’юнктури навчається 393 здобувачі 

освітніх рівнів доктора філософії та доктора наук. У 2019 році на навчання 

зараховано 99 осіб:  

 27 – за державним замовленням (4 докторанти, 23 ад’юнкти денної 

форми); 

 72 – за кошти фізичних і юридичних осіб. 

 

 
 

 



Загалом в академії організаційно забезпечується робота п’яти 

спеціалізованих вчених рад, відкритих за дев’ятьма науковими 

спеціальностями, у складі яких понад 100 докторів наук, 7 академіків галузевих 

академій наук, провідних фахівців Конституційного і Верховного судів тощо. 

Всього за рік захищено 68 дисертацій, з них 11 докторських. Варто зауважити, 

що 2019 року в академії вперше в системі підготовки фахівців в галузі знань 

«Право» відбулися захисти двох дисертацій з присудження ступеня доктора 

філософії в разових спецрадах. Впроваджено систему перевірки текстів 

дисертацій та авторефератів на академічний плагіат фахівцями відділу 

організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності (за 

допомогою спеціальної програми компанії Unicheck). 

 
На базі академії систематично проводяться найрізноманітніші наукові 

заходи. З урахуванням річних планів МВС та МОН України в  академії 

проведено понад 200 заходів наукового характеру (з яких 90 планових і 

110 позапланових), зокрема: 

 48 наукових конференцій (6 міжнародних, 13 всеукраїнських, 

6 міжвідомчих); 

 77 засідань круглих столів (19 міжнародних); 

 56 наукових семінарів (16 міжнародних); 

 19 тренінгів (12 міжнародних). 

Найбільш знакові стосувалися проблем: 

– реалізації антикорупційної комунікаційної стратегії в системі МВС; 

– психологічного забезпечення діяльності ЗВО МВС України та НПУ; 

– реформування системи військової освіти та підготовки військ; 

– перспектив застосування законодавства щодо спрощеного порядку 

досудового розслідування; 

– кримінального аналізу в системі засобів протидії організованій 

злочинності; 



– використання новітніх технічних засобів в оперативно-службовій 

діяльності підрозділів кримінальної поліції; 

– 100-річчя кадрової служби; 

– професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників 

правоохоронних органів. 

 
Удосконалення практичних навичок, набутих курсантами та студентами в 

процесі навчання, відбувається шляхом надання юридичних послуг в 

юридичних клініках. Наразі в НАВС функціонує чотири юридичні клініки: 

«Захист» (ННІ № 1), «Експерт» (ННІ № 2), «DeJure» (ННІ № 3), «Феміда» 

(Прикарпатський факультет), у складі яких працюють 78 здобувачів вищої 

освіти й 17 викладачів-консультантів.  

 



Протягом 2018/2019 навчального року юридичними клініками: 

– проведено понад 200 правопросвітницьких і профорієнтаційних заходів; 

– надано 175 юридичних консультацій громадянам; 

– розглянуто 68 звернень громадян з наданням їм правових консультацій; 

– складено 17 проектів позовних заяв; 

– направлено понад 20 відповідей на онлайн-звернення. 

У березні юридичні клініки «Захист» та «DeJure» увійшли до півфіналу 

Всеукраїнської олімпіади з консультування громадян, що відбулася в 

Острозькій академії (конкурс відбувався англійською мовою). За результатами 

моніторингу, проведеного Асоціацією юридичних клінік спільно з 

Директоратом з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності 

Міністерства юстиції, юридична клініка «Захист» отримала статус базового 

рівня, а юридична клініка «Феміда» отримала статус високого рівня. 

 
Здобувачі вищої освіти активно долучаються до науково-дослідницької 

роботи. Вони працюють у кафедральних наукових гуртках, інститутських 

наукових товариствах, які охоплюють майже 700 здобувачів вищої освіти. 

Десятки курсантів і студентів академії щорічно стають переможцями і 

призерами престижних міжнародних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад. 

Серед їхніх досягнень: 

 Стипендія Кабінету Міністрів України (Андрій Кличков, Максим 

Перушко); 

 Премія київського міського голови «За особливі досягнення в 

науково-дослідній роботі» (Анастасія Дудко); 

 Міжнародний студентський саміт (Марина Любич, Анастасія Крупій 

та Владислава Устимчук); 

 Міжнародний конкурс ораторського мистецтва «Цицероній-2019» 

(Білорусь, перше місце – Юлія Сарібекян, керівник – Стратулат Н.В.); 

 Всеукраїнський студентський турнір з історії (друге місце виборола 

команда в складі Дмитро Гайдай, Василь Єрмак, Олег Супрунчук). 



 
Призові місця здобували наші курсанти та студенти у всеукраїнських 

конкурсах (турнірах) студентських наукових робіт: 

 з дисципліни «Педагогічна та вікова психологія» (Павло Заболоцький); 

 на тему «Проблеми у сфері забезпечення національної безпеки України 

очима майбутніх правоохоронців» (Анастасія Романюк); 

 із філософії, який проходив у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка (Алла Семижон, Євгенія Мурзо, Марія Самборська); 

 зі спеціальності «Право», який проходив у Національному університеті 

«Одеська юридична академія» (Євгенія Мурзо); 

 зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право», який відбувся в Університеті державної фіскальної служби 

України (Анастасія Запорожець); 

 зі спеціальності «Теорії та історії держави і права; історії політичних і 

правових учень; філософії права», який проходив у Національному авіаційному 

університеті (Євгенія Мурзо); 

 із галузі «Гендерні дослідження», який проходив у Херсонському 

державному університеті (Яна Лесик);     

 за професійним спрямуванням іноземною мовою з гуманітарних наук 

нефілологічного профілю, який проходив у Національному педагогічному 

університеті імені  М.П. Драгоманова (Яна Лесик). 

Окрему подяку слід висловити науковим керівникам: Казміренко 

Людмилі Іванівні, Волошину Олексію Гнатовичу, Хабло Оксані Юріївні, 

Стратулат Наталії Вікторівні, Романишин Наталії Юріївні, Власенку Валерію 

Павловичу, Кулик Тетяні Олександрівні, Миронюк Тетяні Василівні, 

Приходько Юрію Павловичу. 

 



Академія бере активну участь у науковій діяльності не лише в межах 

України, а й на міжнародному рівні.  

Стрімко розвивається сфера міжнародного співробітництва. 

Постійними партнери академії є: інституції ООН, НАТО, ОБСЄ, АЄПК (з 

1995 р.), МПА, Світовий банк, Офіс Ради Європи в Україні, Консультативна 

місія Європейського Союзу в Україні, посольства ФРН, Великої Британії, 

Австрії, Франції, Чехії, Словаччини, Грузії, Італії та інших країн, німецькі 

політичні фонди імені Ганса Зайделя та Фрідріха Еберта. 

Підписані угоди про співпрацю із 27 ЗВО поліції інших країн (Німеччина, 

Австрія, Естонія, Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Данія, Іспанія, 

Казахстан, Киргизстан, Литва, Латвія, Молдова, Польща, Португалія, Румунія, 

Сербія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Фінляндія та ін.). 

Поновлено співпрацю з Представництвом Червоного Хреста. 

Загалом протягом 2018/2019 років в академії та за участі її представників 

проведено понад 100 міжнародних конференцій, семінарів й інших заходів, 

зокрема: 

 круглий стіл щодо актуальних питань з протидії фінансовому 

шахрайству за участю представників Президії Ради Міністрів та Фінансової 

гвардії Італійської Республіки; 

 круглий стіл і дві робочі зустрічі з Представниками поліції Баварії  в 

межах спільного проекту з Фондом Ганса Зайделя (ФРН) з реформування 

системи підготовки кадрів української поліції; 

 зустріч голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні 

Кястутіса Ланчінскаса з курсантами академії. Висвітлення роботи місії в 

Україні та підготовки й роботи поліції в інших європейських країнах; 

 дві міжнародні конференції з питань застосування поліграфа в 

правоохоронній діяльності за участю провідного фахівця в галузі 

поліграфології, головного редактора фахового видання Американської асоціації 

поліграфологів Марка Хендлера (США), а також представників з Італії, 

Білорусі та Азербайджану; 

 розроблення навчального курсу щодо дотримання прав журналістів 

під егідою Офісу Ради Європи в Україні (на стадії завершення); 

 участь представників академії у заходах у межах проекту боротьби з 

кіберзлочинністю «Cyber East» під егідою Ради Європи; 

 підготовка та проведення опитування з гендерних питань у 

правоохоронних органах України спільно з програмою «ООН-жінки» та 

міжнародною організацією ПРОМУНДО; 

 навчальний курс НАТО з виховання доброчесності під час операцій з 

підтримання миру; 

 тренінги за участю експертів Консультативної місії Європейського 

Союзу для співробітників НПУ з питань лідерства, протидії домашньому 

насильству, поліції діалогу та криміналістики. 



 
Важливою складовою міжнародної діяльності академії є робота 

Спеціального миротворчого центру з підготовки національного персоналу 

МВС для участі в міжнародних миротворчих місіях під егідою ООН, ЄС та 

ОБСЄ а також проведення тренінгів з безпеки для персоналу міжнародних 

організацій, які працюють в Україні. Загалом за звітний період центром 

проведено: 

 14 навчально-організаційних зборів з підготовки та направлення 

поліцейських НП і військовослужбовців НГУ до складу персоналу 

міжнародних операцій ООН з підтримання миру і безпеки в Південному 

Судані, Демократичній Республіці Конго, Косово та на Кіпрі; 

 16 навчально-тренувальних курсів з безпеки для персоналу Групи 

Світового Банку, Представництва НАТО в Україні та програм ООН, а також 

для міжнародного та місцевого персоналу Консультативної місії Європейського 

Союзу в Україні. Загальна кількість учасників становила близько 315 осіб. 

 



 

3. СЛУЖБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ,  

СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА Й ДОЗВІЛЛЯ 

 

 

Особовий склад академії неодноразово залучався до забезпечення 

публічної безпеки та порядку в кількості 7,9 тис. осіб під час проведення: 

 виборів Президента України та народних депутатів Верховної Ради 

України; 

 дебатів кандидатів у президенти України; 

 святкових державних, релігійних і спортивно-масових заходів. 

За сумлінність під час виконання поставлених завдань було заохочено 

78 осіб з числа постійного особового складу та 206 курсантам присвоєно 

спеціальне звання «капрал поліції». 

 



Під час відзначення 28-ї річниці Незалежності України почесну місію 

представити МВС та Національну поліцію України під час урочистої Ходи 

Гідності вчергове довірено зведеному батальйону НАВС. Під час урочистих 

заходів за зразкове виконання службових обов’язків і високий професіоналізм 

Президент України вручив державні нагороди, зокрема завідувачу кафедри 

вогневої підготовки полковнику поліції С. В. Русанівському, а ректором 

академії 22 курсантам присвоєно спеціальне звання «капрал поліції». 

 
Особлива увага приділяється дотриманню дисципліни та законності як 

перемінним, так і постійним складом академії. За 8 місяців 2019 року проведено 

5 засідань комісії з етики та службової дисципліни академії, на яких розглянуто 

поведінку 17 осіб з числа перемінного складу. Проведена профілактична робота 

сприяла зменшенню фактів порушень дисципліни. За 2018/2019 навчальний рік 

заохочено 3817 осіб, із них 3757 осіб – правами ректора, 60 осіб – правами 

Міністра внутрішніх справ. 

 



Активізовано роботу в напрямі фізичного виховання та спорту, 

підтвердженням чого є результати участі наших вихованців у спортивних 

заходах. 

 
Серед спортивних здобутків колективів академії варті уваги перші 

місця з: кунгфу (Ірина Пащак); змішаних єдиноборств (Олександр 

Княжицький); грепплінгу (Анатолій Хмелюк); панкратіону (Анатолій Хмелюк); 

футболу (перше місце серед студентських команд м. Києва); легкої атлетики 

(Олександр Лудченко та Ірина Вовчемис; Максим Нечипоренко та Марія 

Гасюк; Вікторія Підлісецька); кульової стрільби; волейболу; плавання 

(Худякова Н.); таїландського боксу (Олександра Печенюк); пауерліфтингу 

(Максим Ярмолюк). 

 



В академії реалізовується Стратегія національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, затверджена Кабінетом 

Міністрів України, у межах якої відбулося понад 130 заходів, зокрема: 

 відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат і знаменних подій у 

житті українського народу; 

 проведення тематичних занять з розкриттям героїзму попередніх 

поколінь та прикладів відданості народові України; 

 зустріч з героями-кіборгами, бійцями легендарного 90-го окремого 

аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана 

Зубкова.  

 
Також до проведення виховних заходів залучаються учасники бойових 

дій, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ветерани Другої 

світової війни, члени ветеранської організації НАВС. Особовий склад активно 

долучався до проведення різноманітних флешмобів, зокрема таких як «Ми 

хочемо миру», «Демократія і я», «Стоп-булінг» та інші. 

 



На постійній основі проводяться заходи, спрямовані на відновлення та 

збереження звичаїв українського народу, тематичні дискусії щодо формування 

почуттів порядності, справедливості, моральності: «Толерантність чи 

категоричність», «Авторитет чи авторитетність», майстер-класи з етикету. 

 
Проведено понад 200 екскурсій до визначних і пам’ятних місць м. Києва 

та м. Івано-Франківська, організовано відвідування 74 театральних вистав, 

14 концертів, 30 художніх виставок і 24 походів у кінотеатри, проведено 

30 концертних програм та 35 урочистих зібрань.  

Систематично проводяться різноманітні художні виставки, вечори 

відпочинку, фотоконкурси, флешмоби, квести, зустрічі з діячами культури та 

спорту зустрічі з діячами культури й спорту (хореографом Григорієм Чапкісом, 

стронгменом Василем Вірастюком, продюсером Ігорем Кондратюком та ін.). 

 



Не залишається поза увагою соціальний захист ліцеїстів і курсантів 

пільгових категорій. За сприяння керівництва академії матеріальну допомогу в 

розмірі 5 тисяч гривень від Київської міської державної адміністрацій отримали 

68 дітей пільгових категорій. Інститутами академії здійснюється шефство над 

5 будинками-інтернатами та спеціалізованими школами-інтернатами. 

Упродовж останнього року для їх вихованців проведено чотири гуманітарні й 

три святкові акції, у яких взяли участь понад 300 осіб. 

 
Понад 1200 представників особового складу академії здали свою кров до 

Київського центру переливання крові, Київської клінічної лікарні «Охматдит», 

Київської міської клінічної лікарні № 4 та 6. Надано адресну допомогу 

12 гематологічно хворим. За 42 ветеранами академії закріплено здобувачів 

вищої освіти, які надають їм соціальну допомогу. 

 



Активізувалася діяльність первинної профспілкової організації, яка 

нині налічує майже 3,3 тис. осіб постійного й перемінного складу. 

Коштами профспілкової організації: 

 придбано понад 1 тис. подарунків до свят (Новий рік, Різдво, 

8 березня), квитки на новорічні та різдвяні вистави; 

 надано разову матеріальну допомогу (134 особи); 

 надано фінансову допомогу в розмірі 10 тис. грн (45 осіб); 

 придбано путівки для відпочинку дітей співробітників, оздоровлення та 

лікування постійного складу (24 особи). 

Активізовано співпрацю із санаторно-курортними закладами, зокрема: 

«Перлина Прикарпаття» (м. Трускавець, Львівська обл.), «ШАЯН» 

(Закарпатська обл.), «Хмільник» (Вінницька обл.). 

 

 
 

 

 

  



4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 

Уже традиційно в системі МВС України за загальним фондом бюджету 

академія фінансується за залишковим принципом, що передбачає використання 

бюджетних коштів на: 

 оплату праці з нарахуваннями (81 %);  

 харчування курсантів і ліцеїстів (4,1 %);  

 оплату енергоносіїв, води й комунальних витрат (5,2 %); 

 придбання однострою, м’якого інвентарю та білизни для курсантських 

гуртожитків, інших предметів і матеріалів для забезпечення навчального 

процесу (4,2 %).  

Решту витрат, таких як придбання меблів та обладнання, паливно-

мастильних матеріалів, проведення аварійних і поточних ремонтів, придбання 

основних засобів і проведення капітальних ремонтів, академія вже багато років 

поспіль змушена здійснювати за рахунок власних надходжень, отриманих від 

надання платних освітніх і логістичних послуг. 

 

 
 

На сьогодні основним джерелом власних надходжень є освітні послуги, 

хоча їх питома вага й сума щороку зменшується (порівняно з минулим роком 

надходження до кінця 2019 року зменшаться майже на 1,2 млн грн). Водночас 

надходження від господарських послуг зростають порівняно з попередніми 

роками.  

У розрізі останніх п’яти років надходження від господарських послуг 

зросли вдвічі, тоді як від заочних освітніх послуг зменшились на одну восьму. 



 
Додатковими джерелами надходжень коштів є міжнародні проекти: 

 Представництво ООН в Україні та Департамент корпоративної безпеки 

Групи Світового банку перерахували 1 млн грн за організацію тренінгів з 

безпеки для персоналу міжнародних організацій в Україні (чотирирічна угода 

передбачає щорічне фінансування в розмірі 1 млн грн); 

 від Консультативної місії Європейського Союзу в межах міжнародної 

технічної допомоги надійшло 1.1 млн грн (загальна сума надходжень – 

2,1 млн грн); 

 «ООН-жінки» у межах проведення соціологічних досліджень у секторі 

безпеки й оборони України перерахували 537,6 тис. грн (загальна сума 

запланованих надходжень – 1,3 млн грн). 

 



Вирішується питання щодо придбання криміналістичної техніки (станція 

для перевірки документів, дактилоскопічний набір, універсальна валіза, 

комплект піротехніка, камера для досліджень відбитків тощо) на загальну суму 

8,8 млн грн. 

Крім збільшення надходжень до спеціального фонду академії, зростає й 

фонд оплати праці.  

2019 року на оплату праці всіх категорій працівників академії буде 

витрачено 425,1 млн грн (за останні три роки ця сума зросла в 1,3 раза).  

 

 
 

Разом зі збільшенням фонду оплати праці зростає і заробітна плата в 

розрізі посад. Так, оплата праці педагогічного складу за вільним наймом лише 

за останні три роки зросла більш як удвічі. 

Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства обов’язковими 

виплатами для атестованих співробітників є оклад, звання, вислуга, вчене 

звання та науковий ступінь, для вільнонайманих працівників – посадовий 

оклад, надбавка за стаж, вчене звання та науковий ступінь. Решта ж видів 

нарахування є додатковими і необов’язковими та виплачуються лише за 

наявності фонду оплати праці. 

2019 року питома вага додаткових необов’язкових видів оплати праці 

(залежно від вченого звання та наукового ступеня) становить 45–55 % від 

загального розміру заробітної плати кожного працівника академії. Таким 

чином, з витрачених на оплату праці з нарахуваннями за спецфондом 

76 млн  грн, лише 35–40 млн є обов’язковими виплатами, а решта – надбавки 

стимулюючого характеру, премії та матеріальні допомоги.  

Завдяки постійному підвищенню заробітної плати працівників загальна 

тенденція використання коштів спецфонду має соціально-споживчий характер. 

 



 
Так, з усіх зароблених коштів витрачено на: 

 зарплату з нарахуваннями – 77,4 %; 

 продукти харчування для їдалень і буфетів – 11,3 %; 

 закупівлю інвентарю та витратних матеріалів – 3,1 %; 

 оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2,7 %; 

 поточні ремонти та інші послуги – 2,4 %; 

 відрядження – 0,6 %; 

 податки до бюджету – 0,6 %; 

 соціальні виплати (стипендія) – 0,2 %.  

Причому лише 1,7 % становлять видатки розвитку (основні засоби, 

капітальні ремонти). 

 



Якщо ж витрачати на оплату праці лише регламентовані обов’язкові види 

нарахування (без надбавок, премій, матеріальної допомоги), то додатково 

можна вивільнити ще 30–35 млн грн на рік для підтримання навчальної бази 

академії. Тоді спецфонд академії із споживчого стане фондом розвитку. 

У зв’язку з тривалою експлуатацією та моральним зношенням техніки та 

інвентарю, оновлення потребує й значна частина матеріально-технічної бази 

академії. 

Ректорат знаходить можливості для вирішення нагальних потреб у 

забезпеченні освітнього процесу в умовах доведеного фінансування. 

За звітний період було проведено закупівлю: 

 оргтехніки на загальну суму 2,3 млн грн, зокрема: 337 комп’ютерів та 

ноутбуків, 6 телевізорів, 10 інтерактивних дошок, 65 принтерів і ксероксів, 

25 мультимедійних проекторів; 

 підручників для бібліотеки на суму 341,1 тис. грн (друковані книги, 

юридична література, посібники, часописи); 

 поліграфа «АКСІТОН» з додатковим мультимедійним обладнанням, 

спеціалізованими меблями та інвентарем (350 тис. грн); 

 однострою поліцейських і постільної білизни на суму 10,3 млн грн для 

часткового забезпечення курсантів та ліцеїстів згідно з нормами на навчальний 

рік (потреба для повного забезпечення становить 44,2 млн грн); 

 автомобільної техніки (вантажний цільнометалевий фургон, 

комбінований фургон хлібний/термо та мікроавтобус пасажирський) на суму 

4,2 млн грн; 

 технологічного кухонного обладнання на суму 1,1 млн грн для 

облаштування їдальні в с. Віта-Поштова після проведення реконструкції. 

 

 
 



На системній основі уживаються заходи щодо використання 

енергоефективних технологій у будівництві, під час ремонтів. Завершуються 

заходи щодо:  

 капітального ремонту гуртожитків, а саме: вузлів обліку теплової 

енергії з заміною обладнання, фасадів, сантехнічних приміщень, гідроізоляція, 

утеплення (№ 4 та 5 по вул. Народного ополчення, 9, № 6 по вул. Карбишева, 3; 

просп. Повітрофлотський та с. Віта-Поштова) загальною площею 5978,4 м
2
; 

 заміна вікон у центральному корпусі (пл. Солом’янська, 1) 2096,6 м
2
; 

 капітальний ремонт вузла обліку теплової енергії з заміною обладнання 

в їдальні та пекарні (вул. Народного ополчення, 9 та вул. Ушинського, 34 а) на 

суму 1,7 млн грн; 

 реконструкція закритої трансформаторної підстанції зі збільшенням 

потужності для об’єкта (будівництво стрілецького полігону з об’єктами 

спецпризначення на території с. Віта-Поштова) на суму 1,9 млн грн; 

 розпочато проект «Реконструкція їдальні на території с. Віта-Поштова» 

(включає інженерно-геологічні вишукування, роботи з обстеження технічного 

стану будівлі, протипожежні заходи та розробку проектно-кошторисної 

документації) на суму 715,8 тис грн. 

 

 
 

До кінця поточного року заплановано витрати в розмірі 36,7 млн грн 

щодо капітального будівництва, капітальних і поточних ремонтів, а саме: 

 гуртожитків казарменого типу та газової котельні с. Віта-Поштова; 

 покрівлі в гуртожитках № 4 та 5 вул. Народного ополчення, 9; № 6 

вул. Карбишева, 3; № 9 просп. Повітрофлотський, 53; вул. Колекторна, 4; 

 ремонт кабінетів і коридорів у центральному корпусі 

(пл. Солом’янська, 1); 



 будівництво стрілецького полігону з об’єктами спецпризначення на 

ділянці площею 3,53 га, який включає напіввідкритий тир, башту для 

штурмового альпінізму; 

 зали судових засідань у центральному корпусі (пл. Солом’янська, 1). 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

Водночас викликають занепокоєння такі питання фінансово-

господарської діяльності академії, які потребують значних фінансових ресурсів: 

 забезпечення форменим одностроєм згідно з нормами належності 

(орієнтовна вартість на рік – 44,2 млн грн); 

 забезпечення спеціалізованим навчально-тренувальним 

автотранспортом та оновлення автопарку академії; 

 забезпечення повної заміни зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, 

яким понад 50 років; 

 впровадження енергоефективних і заощадних сучасних технологій та 

заходів щодо ефективного та раціонального використання енергоносіїв (повна 

заміна вікон, утеплення стін, встановлення автоматизованих систем розподілу 

тепла та водопостачання); 

 запровадження використання новітніх технологій, веб-камер, 

інтегрованих баз даних і систем обробки інформації в освітньому процесі; 

 оновлення меблів та інвентаря в навчальних аудиторіях і гуртожитках. 



Завдання на перспективу: 

 

1. За напрямом освітньої та управлінської діяльності: 

 запровадження нових спеціалізацій (протидія наркозлочинам з 

використанням кібертехнологій; антикорупційний менеджмент; безпека 

журналістів; охорона публічного порядку за скандинавською моделлю); 

 акредитація освітніх програм за спеціальністю «Психологія»; 

 розширення ліцензійних обсягів первинної професійної підготовки 

поліцейських (з 450 до 750 осіб) та підготовки магістрів зі спеціальності 

«Правоохоронна діяльність» (з 700 до 1500 осіб); 

 проходження науково-педагогічними працівниками закордонних 

стажувань; 

 актуалізація практичних знань викладачів, які не мають достатнього 

досвіду роботи в органах Національної поліції України; 

 оптимізація рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічного складу для використання в конкурсному відборі під час 

заміщення вакантних посад; 

 запровадження інноваційних методів мовної підготовки з 

використанням лінгафонних кабінетів, онлайн-курсів тощо; 

 встановлення Єдиної інтегрованої інформаційної системи забезпечення 

всіх систем життєдіяльності академії; 

 використання в освітньому процесі новітніх інформаційних технологій, 

веб-камер, інтегрованих баз даних; 

 посилена увага до ліцеїстів щодо підготовки до ЗНО (факультативи). 

2. За напрямом наукової діяльності та міжнародного 

співробітництва: 

 перереєстрація періодичних наукових видань академії (з  присвоєнням 

категорії «Б»); 

 розширення переліку об’єктів інтелектуальної власності, з отриманням 

патентів і свідоцтв МОН України, створених за участю здобувачів вищої 

освіти; 

 супровід в МВС і МОН створення (продовження термінів) докторських 

спеціалізованих вчених рад; 

 отримання дозвільних документів МОН України на підготовку 

ад’юнктів та аспірантів за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»; 

 проведення на базі академії круглого столу з імплементації інституту 

кримінальних проступків (14 листопада) та ІV Міжнародної науково-

практичної конференції з реалізації державної антикорупційної політики 

(12 грудня). 

3. За напрямом службової та соціально-виховної діяльності: 

 встановлення автоматизованої системи контролю (вхід/вихід); 

 запровадження активних форм профорієнтаційної роботи зі 

студентами, слухачами та учнями шкіл із залученням представників кадрових 

апаратів НПУ; 



 підготовка творчих колективів до підтвердження звання «народний», 

проведення на базі академії чемпіонату з крос-фіту, участь в інших 

міжнародних і всеукраїнських заходах культурно-виховного та спортивного 

характеру. 

4. За напрямом фінансово-господарської діяльності: 

 забезпечення форменим одностроєм (орієнтовна вартість – 44,2 млн грн); 

 забезпечення спеціалізованим навчально-тренувальним 

автотранспортом (оновлення автопарку академії); 

 придбання новітніх технічних засобів навчання (мультимедійні тири, 

веб-камери, бази даних, інтерактивні дошки, відеопроектори тощо); 

 створення єдиної автоматизованої системи контролю доступу та 

присутності особового складу на площадках (об’єктах) академії (контроль 

входу/виходу, відеофотофіксація, контроль перебування здобувачів у 

навчальних аудиторіях тощо);   

 ремонтні роботи: 

– заміна зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж; 

– завершення заміни вікон, утеплення стін, встановлення 

автоматизованих систем розподілу тепла та водопостачання; 

– ремонт покрівлі в гуртожитках (№ 4, 5 – вул. Народного ополчення, 9; 

№ 6 – вул. Карбишева, 3; № 9 – просп. Повітрофлотський, 53; 

вул. Колекторна, 4); 

– ремонтні роботи кабінетів і місць загального користування; 

– завершення будівництва (реконструкції) в с. Віта-Поштова: 

ремонт стрілецького полігону з об’єктами спецпризначення 

(напіввідкритий 300-метровий тир, башта для штурмового альпінізму,  

шот-хаус); 

ремонтні роботи курсантської їдальні (2 черга); 

ремонтні роботи зали судових засідань (центральний корпус); 

мультифункціонального стрілецького тиру (центральний корпус); 

навчально-спортивного комплексу (загальна площа – близько 6 тис. м
2
)  

з одночасним навантаженням понад 1 тис. осіб; 

двох гуртожитків з об’єктами інфраструктури (очисні споруди, котельня, 

водонапірні свердловини тощо). 

Нинішній 2019/2020 навчальний рік буде непростим, але ми переконані, 

що особовий склад академії виконає заплановане та докладе всіх зусиль задля 

досягнення визначених завдань. 


