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План проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 
у Національній академії внутрішніх справ на 2016 рік 

 

№ 
з/п 

Найменування 
теми НД і ДКР 

Замовник  
та підстави  
НД і ДКР 

Заклади, які братимуть 
участь у розробленні  

НД і ДКР, форма 
координації роботи 

Передбачена 
форма реалізації 

НД і ДКР 

Термін 
проведення 
НД і ДКР 

(місяць, рік)  

Керівники  
та виконавці 

П
р

и
м

іт
к

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та організації освітнього процесу, 
підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо 

1.  Техніко-криміналістичне 
дослідження документів,  
що посвідчують особу 
 

Плани НД і ДКР 
ННІ №2, 

лабораторії 

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення  

Навчальний 
посібник 

01.2016 –
06.2016 

Юсупов В.В., 
Білоус І.В. 

 

 

 

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності МВС та Національної поліції 

1.  Діяльність слідчого  
у кримінальних 
провадженнях, пов’язаних  
із застосуванням примусових 
заходів медичного характеру 

ГСУ НП України, 
плани НД і ДКР 
ННІ № 1, № 2, 
лабораторій, 

кафедри 

ГСУ НП України, 
НЛ з проблем досудового 

розслідування, НДЛ  
з проблем експертно-

криміналістичного 
забезпечення, кафедра 

криміналістики та судової 
медицини 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
04.2016 

Вознюк А.А., 
Юсупов В.В., 

Пясковський В.В. 

 

2.  Використання слідчим 
спеціальних знань під час 
розслідування злочинів  
проти безпеки виробництва 

ГСУ НП України, 
плани НД і ДКР 
ННІ № 1, № 2, 
лабораторій, 

кафедр 

ГСУ НП України, 
НЛ з проблем досудового 

розслідування, НДЛ 
експертно-криміналіс-
тичного забезпечення, 

кафедра криміналістичних 
експертиз 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
04.2016 

Вознюк А.А., 
Юсупов В.В., 
Чорноус Ю.М. 
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3.  Розслідування підпалів  
та злочинних порушень 
правил пожежної безпеки 

ГУ НП  
у Вінницькій обл., 
плани НД і ДКР 
ННІ №2, № 1, 
лабораторій 

НЛ експертно-
криміналістичного 

забезпечення, з проблем 
кримінальної поліції 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
12.2016 

Юсупов В.В., 
Стрільців О.М. 

 
 

4.  Розслідування незаконних  
дій з обладнанням, 
призначеним для 
виготовлення наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин та їх аналогів 

ДПН НП України, 
плани НД і ДКР 

ННІ №1, №2, 
лабораторій 

НЛ з проблем  
кримінальної поліції,  

НДЛ експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
05.2016 

Стрільців О.М., 
Юсупов В.В. 

 

 

5.  Призначення судових 
експертиз під час 
розслідування неправдивого 
повідомлення про загрозу 
безпеці громадян, знищення 
чи пошкодження об’єктів 
власності 

ГСУ НП України, 
ДНДЕКЦ МВС 

України, 
Київський міський 

НДЕКЦ МВС 
України, 

плани НД і ДКР 
ННІ №1, № 2, 
лабораторій, 

кафедри 

ГСУ НП України, 
ДНДЕКЦ МВС України, 

Київський міський НДЕКЦ 
МВС України, НДЛ з 
проблем експертно-
криміналістичного 
забезпечення, НЛ з 

проблем досудового 
розслідування, кафедра 

криміналістичних 
експертиз 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
05.2016 

Юсупов В.В., 
Вознюк А.А., 

Чорноус Ю.М. 

 

6.  Пошук та знешкодження 
саморобних вибухових 
пристроїв 

ДНДЕКЦ МВС 
України,плани 
НД і ДКР ННІ  

№ 2, лабораторії 

ДНДЕКЦ МВС України, 
НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного 
забезпечення  

 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
11.2016 

Юсупов В.В.  

7.  Залучення слідчим 
спеціалістів під час 
розслідування порушень 
правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації 
транспорту 

ГУ НП України 
в Київській обл., 
плани НД і ДКР 
ННІ № 2, № 1, 

лабораторій 

ГУ НП України в Київській 
обл., НДЛ з проблем 

експертно-криміналістич-
ного забезпечення,  

НЛ з проблем досудового 
розслідування 

 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
11.2016 

Юсупов В.В., 
Вознюк А.А. 
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8.  Пам’ятка слідчому щодо 
проведення огляду трупа  
на місці події 

ГУ НП України  
у Вінницькій обл.,  

плани НД і ДКР 
ННІ № 2, 

лабораторії 
 

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
12.2016 

Юсупов В.В.  

9.  Особливості розслідування 
кримінальних правопорушень, 
учинених неповнолітніми або 
за їх участю 

ГУ НП України  
у Вінницькій обл.,  

плани НД і ДКР 
ННІ № 2, № 1, 

лабораторій 

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення,  
НЛ з проблем досудового 

розслідування 
 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
10.2016 

Юсупов В.В., 
Вознюк А.А. 

 

10.  Вилучення предметів  
і документів під час огляду 
місця події та особливості 
використання їх як доказів  
у кримінальному провадженні 

ГУ НП у 
Вінницькій обл.,  
плани НД і ДКР 

ННІ № 2, 
лабораторії, 

кафедри 
 

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення, кафедра 
кримінального процесу 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
12.2016 

Юсупов В.В., 
Рожнова В.В. 

 

11.  Використання спеціальних 
знань у галузі одорології  
під час розслідування 
кримінальних правопорушень 

Кінологічний 
центр ГУ НП  

в Черкаській обл., 
плани НД і ДКР 

ННІ №2, 
лабораторії, 

кафедри 

Кінологічний центр  
ГУ НП в Черкаській обл.,  

НДЕКЦ МВС України  
в Черкаській обл.,  

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення, кафедра 
криміналістичних 

експертиз 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
11.2016 

Юсупов В.В., 
Чорноус Ю.М. 

 

12.  Особливості отримання 

зразків для проведення 

судово-почеркознавчої 

експертизи 

Київський міський 
НДЕКЦ МВС 

України,  
плани НД і ДКР 

ННІ № 2, 

Київський міський  
НДЕКЦ МВС України, 

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення, кафедра 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
05.2016 

Юсупов В.В., 
Чорноус Ю.М. 
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лабораторії, 
кафедри 

 

криміналістичних експертиз 

13.  Експертне дослідження 
контрафактної аудіовізуальної 
продукції 

Київський 
обласний НДЕКЦ  

МВС України, 
плани НД і ДКР 

ННІ №2, 
лабораторії 

 

Київський обласний 
НДЕКЦ МВС України, 

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
05.2016 

Юсупов В.В.  

14.  Особливості експертного 

дослідження культурних 

цінностей 

Закарпатський 
НДЕКЦ МВС 

України, 
плани НД і ДКР 

ННІ № 2, 
лабораторії, 

кафедри 
 
 

Закарпатський НДЕКЦ 
МВС України, 

НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного 

забезпечення, кафедра 

криміналістичних експертиз 

Методичні 

рекомендації 

01.2016 –

11.2016 

Юсупов В.В., 

Чорноус Ю.М. 

 

15.  Дослідження документів,  
які містять безконтактний 
електронний носій 

Закарпатський 
НДЕКЦ МВС 

України,  
плани НД і ДКР 

ННІ №2, 
лабораторії 

 

Закарпатський НДЕКЦ 
МВС України, 

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення  

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
11.2016 

Юсупов В.В.  

16.  Судова техніко-
криміналістична експертиза 
документів у кримінальних 
провадженнях про злочини  
у сфері господарської 
діяльності 

Закарпатський 
НДЕКЦ МВС 

України,  
плани НД і ДКР 

ННІ №2, 
лабораторії, 

кафедри 

Закарпатський НДЕКЦ 
МВС України, 

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення, кафедра 
криміналістичних експертиз 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
12.2016 

Юсупов В.В., 
Чорноус Ю.М. 
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17.  Тактика проведення 

поліцейським огляду слідів 
правопорушення, виявлених 
під час поверхневої перевірки 

Плани НД і ДКР 
ННІ № 3, № 2, 

лабораторій 

НЛ з проблем забезпечення 
публічної безпеки та 
порядку; експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Методичні 
рекомендації 

01.2016 –
09.2016 

Костюк В.Л., 
Юсупов В.В 

 

 

Розділ 6. План впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт у практичну діяльність ОВС та навчальний процес на 2016 рік 

№ 

з/п 
Найменування розробки 

Напрям 

впроваджен

ня 

Суб’єкти 

впровадження 

Заходи з авторського 

супроводження 

Термін 

впровадження 

початок завершен

ня 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Навчальний посібник 

«Техніко-криміналістичне дослідження 

документів України, що посвідчують 

особу» 

Навчальний 
процес 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення, кафедра 

криміналістичних 
експертиз 

Використання при підготовці 
усіх видів занять 

06.2016 08.2016 

2.  Методичні рекомендації 

«Дослідження документів, які містять 

безконтактний електронний носій» 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

ДНДЕКЦ МВС України, 
НДЛ з проблем 

експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Використання при проведенні 
судових експертиз, при 

підготовці усіх видів занять 

11.2016 12.2016 

3.  Методичні рекомендації 

«Особливості отримання зразків для 

проведення судово-почеркознавчої 

експертизи» 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

Київський міський 
НДЕКЦ МВС України, 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

Використання у практичній 
діяльності ОВС, при 

підготовці усіх видів занять 

05.2016 07.2016 
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4.  Методичні рекомендації 

«Використання (застосування) одорології 

під час розслідування кримінальних 

правопорушень» 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

Черкаський НДЕКЦ 
МВС України, 
НДЛ з проблем 

експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Використання у практичній 
діяльності ОВС, при 

підготовці усіх видів занять 

11.2016 12.2016 

5.  Методичні рекомендації 

«Організаційно-методичні засади 

експертного дослідження культурних 

цінностей» 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

Закарпатський НДЕКЦ 
МВС України, 
НДЛ з проблем 

експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Використання у практичній 
діяльності ОВС, при 

підготовці усіх видів занять 

11.2016 12.2016 

6.  Методичні рекомендації 

«Пошук та знешкодження саморобних 

вибухових пристроїв» 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

Вибухотехнічне 
управління НПУ, 
НДЛ з проблем 

експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Використання у практичній 
діяльності ОВС, при 

підготовці усіх видів занять 

11.2016 12.2016 

7.  Методичні рекомендації 

«Особливості призначення та проведення 

експертиз звуко-, відеозапису та 

молекулярно-генетичних експертиз зі 

встановлення особи, яка передала 

завідомо неправдиве повідомлення про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об’єктів власності» 

Практична 
діяльність ОВС 

ДНДЕКЦ МВС України, 
НДЛ з проблем 

експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Використання у практичній 
діяльності ОВС 

02.2016 03.2016 

8.  Методика проведення  

мистецтвознавчої експертизи 

Практична 
діяльність 

ОВС, 
навчальний 

процес 

ДНДЕКЦ МВС України, 
НДЛ з проблем 

експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

Використання при проведенні 
судових експертиз, при 
викладанні лекційних, 

семінарських та практичних 
занять 

01.2015 12.2016 
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Розділ 7. План створення об’єктів інтелектуальної власності на 2016 рік  

№
 з/п 

Назва службового твору 
(об’єкту промислової 

власності) 

Форма 
реалізації 

(тип об’єкту) 

Відповідальний 
виконавець 

Термін державної 
реєстрації створених  

об’єктів інтелектуальної 
власності (місяць, рік) 

При
мітка 

1. Мультимедійні дидактичні засоби 

1.  Судове почеркознавство Мультимедійни
й навчальний 

посібник 

Кафедра 
криміналістичних експертиз, 
НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

11.2016  

2. Автоматизовані робочі місця фахівців поліції 

1.  Інформаційно-довідкова 
програма «Автоматизоване робоче 

місце слідчого» 

Автоматизоване  
робоче місце 

Кафедра 
кримінального процесу, НЛ з 

проблем досудового 
розслідування 

12.2016  

3. Методики правоохоронної діяльності 

1.  Виявлення, фіксація та 
вилучення об’єктів у кримінальних 
провадженнях щодо незаконного 

виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи збуту наркотичних 

засобів 

Методика 
правоохоронної 

діяльності 

НЛ з проблем 
кримінальної поліції, НДЛ з 

проблем експертно-
криміналістичного 

забезпечення 

11.2016  

2.  Розслідування незаконного  
полювання 

Методика 
правоохоронної 

діяльності 

НДЛ з проблем 
експертно-криміналістичного 

забезпечення 

11.2016  

 


