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ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НА 2014-2017 РОКИ 
 

№ 

з/п 
Зміст Профільні підрозділи 

1 2 3 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

1.1. Історичні та сучасні тенденції розвитку української державності та правоохоронних органів України 

1.1.1. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах розбудови правової держа-

ви та громадянського суспільства 

Кафедри теорії держави та права, 

загальноправових дисциплін, загальноправової та 

гуманітарної підготовки 

ННІПП, ФПФСП 
1.1.2. Розвиток інститутів державної влади та права в Україні 

1.1.3. Актуальні проблеми історії держави та права Кафедра історії держави та права 

1.1.4. Конституційно-правовий статус органів державної влади в Україні Кафедри конституційного та міжнародного права, 

загальноправових дисциплін, загальноправової та 

гуманітарної підготовки 

ННІПП, ФПФСП 

1.1.5. Розвиток конституційно-правового статусу місцевого самоврядування в світлі кон-

ституційної реформи 

1.1.6. Особливості правового статусу людини та громадянина в умовах сьогодення 

1.1.7. Удосконалення конституційно-правового статусу правоохоронних органів України з 

урахуванням міжнародного досвіду 

1.1.8. Реалізація конституційно-правових принципів захисту прав і свобод людини в сфері 

діяльності правоохоронних органів 

1.1.9. Перспективи розвитку співпраці України з Європейським Союзом Кафедри конституційного та міжнародного права, 

економіко-правових дисциплін, економічної безпеки, 

загальноправових дисциплін, гуманітарних та соціа-

льно-економічних дисциплін 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

1.1.10. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування  в Україні Кафедри загальноправових дисциплін, теорії держа-

ви та права, загальноправової та гуманітарної підго-

товки 

ННІПП, ФПФСП 

1.1.11. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні 

1.1.12. Кримінально-виконавча політика України у сфері виконання покарань Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого 

права, Інститут кримінально-виконавчого права 

1.1.13. Історія розвитку та становлення МВС України Група досліджень історико-правових проблем діяль-

ності ОВС 
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1.2. Теоретико-правові проблеми правознавства та правоохоронної діяльності 

1.2.1. Філософські та методологічні проблеми правознавства та правоохоронної діяльності Кафедра філософії права та юридичної логіки 

1.2.2. Актуальні проблеми кримінального права Кафедри кримінального права, кримінально-

правових дисциплін 

ННІПП 

1.2.3. Забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів громадян у кримінально-

процесуальній діяльності 

Кафедри кримінального процесу, досудового розслі-

дування, кримінально-правових дисциплін, НЛ з 

проблем досудового розслідування 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

1.2.4. Реалізація принципів захисту прав, свобод та інтересів суб’єктів цивільно-правових 

відносин 

Кафедри цивільного права і процесу, цивільно-

правових дисциплін 

1.2.5. Становлення та перспективи розвитку кримінально-виконавчого права в Україні Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого 

права, Інститут кримінально-виконавчого права 

1.2.6. Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС України НЛ з проблем громадської безпеки, кафедри адмініс-

тративного права і процесу, адміністративної діяль-

ності 

ННІПФПМГБВВ  

1.2.7. Актуальні проблеми господарського договірного права Кафедра господарсько-правових дисциплін 

ННІПП 1.2.8. Захист прав суб’єктів господарювання правоохоронними органами 

1.3. Реформування системи правоохоронних органів України 

1.3.1. Актуальні проблеми вдосконалення ювенальної юстиції Кафедри кримінального процесу, досудового розслі-

дування, адміністративного права і процесу, адмініс-

тративної діяльності, кримінології та кримінально-

виконавчого права, юридичної психології, НЛ з про-

блем досудового розслідування Інститут криміналь-

но-виконавчої служби 

1.3.2. Актуальні проблеми впровадження і розвитку пробації в України Кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права, кримінального права, кримінального процесу, 

адміністративної діяльності, кримінально-правових 

дисциплін, досудового розслідування, НЛ з проблем 

досудового розслідування, Інститут кримінально-

виконавчої служби 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

1.3.3. Проблеми реформування кримінально-виконавчої системи України 

 

Кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права, кримінального права, Інститут кримінально-

виконавчої служби 

1.3.4. Впровадження міжнародних пенітенціарних стандартів в Україні Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого 

права, Інститут кримінально-виконавчої служби 
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1.3.5. Реформування національної правоохоронної доктрини: соціально-правовий та гума-

нітарний аспект 

Кафедри загальноправової та гуманітарної підготов-

ки, адміністративного права і процесу, адміністрати-

вної діяльності, управління та роботи з персоналом 

ФПФСП 

1.4. Розвиток та функціонування української мови у діяльності ОВС 

1.4.1. Українська мова професійного спілкування Кафедра юридичного документознавства 

1.4.2. Формування середовища навчання рідної мови в професійному аспекті 

1.4.3. Проблеми захисту положень законодавства України про мови 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

2.1. Правове забезпечення діяльності ОВС 

2.1.1. Адміністративно-правове забезпечення діяльності ОВС та інших суб’єктів публічної 

адміністрації 

Кафедри адміністративного  права і процесу, адміні-

стративної діяльності 

2.1.2. Адміністративні проступки та відповідальність за їх вчинення Кафедра адміністративного  права і процесу 

2.1.3. Проблеми правового регулювання адміністративного судочинства Кафедра адміністративного  права і процесу 

2.1.4. Правові основи діяльності органів досудового розслідування та їх реалізація в наці-

ональному законодавстві 

Кафедри кримінального процесу, кримінально-

правових дисциплін, досудового розслідування, НЛ з 

проблем досудового розслідування 

ННІПФПСКМ, ННІПП 
2.1.5. Засади кримінального провадження та їх реалізація в діяльності органів внутрішніх 

справ України 

2.1.6. Теоретичні та організаційно-правові засади управління органами внутрішніх справ Кафедри управління та роботи з персоналом, адміні-

стративного права і процесу, теорії держави та права 

2.1.7. Теорія та практика кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення 

діяльності органів досудового розслідування 

Кафедри досудового розслідування, криміналістики 

та судової медицини, НЛ з проблем досудового розс-

лідування 

ННІПФПСКМ 

2.1.8. Теоретичні, правові, організаційні засади забезпечення внутрішньої безпеки ОВС 

України 

Кафедра оперативно-пошукової роботи та докумен-

тування 

ФПФСП 

2.1.9. Удосконалення правового регулювання діяльності органів та установ ДПтС України Інститут кримінально виконавчої служби, кафедра 

кримінології та кримінально-виконавчого права 

2.2. Організаційно-управлінське забезпечення діяльності ОВС 

2.2.1. Організація та практика діяльності підрозділів МВС України Кафедри адміністративної діяльності, адміністратив-

ного права і процесу, управління та роботи з персо-

налом, оперативно-пошукової роботи та документу-

вання, НЛ з проблем громадської безпеки 

ННІПФПМГБВВ 
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2.2.2. Організація і тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій Кафедри оперативно-розшукової діяльності, спеціа-

льної техніки та оперативно-розшукового докумен-

тування, оперативно-пошукової роботи та докумен-

тування, НЛ з проблем кримінальної міліції 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

2.2.3. Проблеми організації оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ  

2.2.4. Управління органами внутрішніх справ у надзвичайних умовах  Кафедри управління та роботи з персоналом, адміні-

стративного права і процесу, адміністративної діяль-

ності 

2.2.5. Розшукова робота оперативних підрозділів ОВС Кафедри спеціальної техніки та оперативно-

розшукового документування, оперативно-

розшукової діяльності, оперативно-пошукової робо-

ти та документування, НЛ з проблем кримінальної 

міліції 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

2.2.6. Удосконалення судово-експертної діяльності: організаційні та методичні засади Кафедра криміналістичних експертиз, НДЛ з про-

блем експертно-криміналістичного забезпечення 

ННІПФЕКП 

2.2.7. Службово-бойова діяльність підрозділів внутрішніх військ МВС України Кафедра тактики внутрішніх військ та спеціальної 

підготовки 

ННІПФПМГБВВ 

2.3. Взаємодія ОВС з органами державної влади, громадськими організаціями, ЗМІ та населенням, у т.ч. на міжнародному рівні 

2.3.1. Проблеми взаємодії правоохоронних органів на міждержавному рівні щодо протидії 

транснаціональній злочинності та іншим загрозам національній безпеці країн  

Кафедри конституційного та міжнародного права,  

кафедри оперативно-розшукової діяльності, операти-

вно-пошукової роботи, спеціальної техніки та опера-

тивно-розшукового документування, кафедра кримі-

нології та кримінально-виконавчого права, адмініст-

ративного права і процесу, адміністративної діяльно-

сті, економічної безпеки, економіко-правових дисци-

плін, організації охорони громадського порядку,НЛ з 

проблем кримінальної міліції, НЛ з проблем громад-

ської безпеки 

ННІПФПСКМ, ННІПФПМГБВВ, ФПФСП 

2.3.2. Формування позитивного іміджу правоохоронних органів Кафедри адміністративного права і процесу, адмініс-

тративної діяльності, управління та роботи з персо-

налом, Інституту кримінально-виконавчої служби 

2.3.3. Взаємодія правоохоронних органів, інших державних і недержавних інституцій у 

забезпеченні правопорядку і громадської безпеки 

НЛ з проблем громадської безпеки, кафедри органі-

зації охорони громадського порядку, адміністратив-

ного права і процесу, адміністративної діяльності 

ННІПФПМГБВВ 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

3.1. Загальні проблеми протидії злочинності та забезпечення громадської безпеки 

3.1.1. Актуальні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської 

безпеки 

Кафедри адміністративної діяльності, організації 

охорони громадського порядку, НЛ з проблем гро-

мадської безпеки 

ННІПФПМГБВВ 

3.1.2. Криміналістичне забезпечення протидії злочинності Кафедра криміналістики та судової медицини 

3.1.3. Теоретичні та прикладні проблеми забезпечення фінансової безпеки держави Кафедри економічної безпеки, економіко-правових 

дисциплін, оперативно-розшукової діяльності, гума-

нітарних та соціально-економічних дисциплін 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

3.1.4. Забезпечення безпеки дорожнього руху Кафедри автомобільної підготовки, кафедра органі-

зації охорони громадського порядку , НЛ з проблем 

громадської безпеки  

ННІПФПСКМ, ННІПФПМГБВВ 

3.1.5. Актуальні проблеми досудового розслідування в умовах реалізації нового криміна-

льного процесуального законодавства 

НЛ з проблем досудового розслідування, кафедра 

досудового розслідування 

ННІПФПСКМ 

3.1.6. Теоретичні та практичні засади забезпечення громадської безпеки в Україні НЛ з проблем громадської безпеки, кафедра органі-

зації охорони громадського порядку 

ННІПФПМГБВВ 

3.2. Теоретичні та прикладні аспекти профілактики злочинів в діяльності ОВС 

3.2.1. Теоретичні уявлення про злочинність: історичний екскурс, сучасний погляд, порів-

няльний огляд зарубіжних теорій 

Кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права, кримінального права, історії держави та права, 

теорії держави та права 

3.2.2. Злочини та кримінальні проступки як об’єкт кримінологічного дослідження Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого 

права 3.2.3. Регіональні (територіальні) особливості злочинності в Україні 

3.2.4. Кримінологічна характеристика та структуризація злочинності в Україні 

3.2.5. Кримінологічна політика в період розбудови правової держави 

3.2.6. Особа злочинця та злочинна поведінка  

3.2.7. Кримінологічна характеристика  та запобігання окремим видам злочинів 

3.2.8. Удосконалення організації та методики кримінологічних досліджень 

3.2.9. Впровадження зарубіжного досвіду запобігання злочинам в Україні 

3.2.10. Кримінологічна віктимологія. Віктимологічна профілактика 



 8 

3.3. Проблеми виявлення, розслідування та запобігання окремим видам злочинів 

3.3.1. Проблеми боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми 

 

Кафедри кримінального права, оперативно-

розшукової діяльності, спеціальної техніки та опера-

тивно-розшукового документування, оперативно-

пошукової роботи та документування, кримінології 

та кримінально-виконавчого права, адміністративно-

го права і процесу, адміністративної діяльності, НЛ з 

проблем кримінальної міліції  

ННІПФПСКМ, ФПФСП  

3.3.2. Проблеми боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій Кафедри кримінального права, інформаційних тех-

нологій, оперативно-розшукової діяльності, спеціа-

льної техніки та оперативно-розшукового докумен-

тування, оперативно-пошукової роботи та докумен-

тування, кримінології та кримінально-виконавчого 

права, адміністративного права і процесу, адмініст-

ративної діяльності, НЛ з проблем кримінальної мі-

ліції  

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

3.3.3. Боротьба з тероризмом, релігійною та расовою дискримінацією, іншими формами 

екстремістської діяльності 

 

3.3.4. Профілактика правопорушень та корупційних проявів серед особового складу під-

розділів системи МВС України 

Кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права, адміністративної діяльності 

3.3.5. Протидія організованій злочинності та корупції Кафедри оперативно-розшукової діяльності, спеціа-

льної техніки та оперативно-розшукового докумен-

тування, оперативно-пошукової роботи та докумен-

тування, кримінології та кримінально-виконавчого 

права, НЛ з проблем кримінальної міліції  

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

3.3.6. Протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості 

3.3.7. Протидія незаконному обігу наркотиків 

3.3.8. Протидія найнебезпечнішим злочинам проти життя, здоров’я, честі, гідності та ста-

тевої недоторканості особи 

3.3.9. Протидія злочинам у сфері економіки Кафедри оперативно-розшукової діяльності, спеціа-

льної техніки та оперативно-розшукового докумен-

тування, оперативно-пошукової роботи та докумен-

тування, економічної безпеки, економіко-правових 

дисциплін, кримінології та кримінально-виконавчого 

права, гуманітарних та соціально-економічних дис-

циплін, НЛ з проблем кримінальної міліції  

ННІПФПСКМ, ННІПП, ФПФСП 
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3.3.10. Протидія злочинності неповнолітніх 

 

Кафедри оперативно-розшукової діяльності, спеціа-

льної техніки та оперативно-розшукового докумен-

тування, оперативно-пошукової роботи та докумен-

тування, кримінології та кримінально-виконавчого 

права, юридичної психології, психології та педагогі-

ки, НЛ з проблем кримінальної міліції  

ННІПФПСКМ, ННІПП, ФПФСП 

3.3.11. Протидія злочинам, що вчиняються в місцях позбавлення волі Кафедри оперативно-розшукової діяльності, спеціа-

льної техніки та оперативно-розшукового докумен-

тування, оперативно-пошукової роботи та докумен-

тування, кримінології та кримінально-виконавчого 

права, НЛ з проблем кримінальної міліції, Інститут 

кримінально-виконавчої служби 

ННІПФПСКМ, ФПФСП  

3.3.12. Проблеми боротьби з кіберзлочинністю та шляхи їх вирішення Кафедри інформаційних технологій, кримінального 

права, оперативно-розшукової діяльності, спеціаль-

ної техніки та оперативно-розшукового документу-

вання, оперативно-пошукової роботи та документу-

вання, кримінології та кримінально-виконавчого 

права, НЛ з проблем кримінальної міліції 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

3.3.13. Адміністративно-правова протидія міліцією незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів 

НЛ з проблем кримінальної міліції, кафедри опера-

тивно-розшукової діяльності, спеціальної техніки та 

оперативно-розшукового документування, оператив-

но-пошукової роботи та документування, криміноло-

гії та кримінально-виконавчого права 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

3.3.14. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу наркотичних за-

собів, психотропних речовин та прекурсорів 

НЛ з проблем кримінальної міліції, НЛ з проблем 

досудового розслідування, кафедри оперативно-

розшукової діяльності, спеціальної техніки та опера-

тивно-розшукового документування, оперативно-

пошукової роботи та документування, кримінального 

процесу, досудового розслідування 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 
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3.3.15. Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з розповсюдженням в мережі Ін-

тернет забороненого контенту 

НЛ з проблем кримінальної міліції, НЛ з проблем 

досудового розслідування, кафедра інформаційних 

технологій, кафедри оперативно-розшукової діяль-

ності, спеціальної техніки та оперативно-

розшукового документування, оперативно-

пошукової роботи та документування, кримінального 

процесу, досудового розслідування 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

 

3.3.16. Запобігання злочинам, що посягають на встановлений порядок управління устано-

вами виконання покарань 

 

Інститут кримінально виконавчої служби, кафедра 

кримінології та кримінально-виконавчого права 

3.4. Інформаційне та оперативно-технічне забезпечення боротьби зі злочинністю 

3.4.1. Впровадження новітніх інформаційних технологій у правоохоронну практику Кафедра інформаційних технологій 

 3.4.2. Сучасні проблеми інформатизації ОВС України та шляхи їх вирішення 

3.4.3. Інформаційне забезпечення управління 

3.4.4. Інформаційне забезпечення слідчої діяльності 

3.4.5. Інформаційна безпека правоохоронних органів 

3.4.6. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах 

3.4.7. Можливості використання Інтернет-технологій у боротьбі з кримінальними право-

порушеннями 

3.4.8. Сучасні методи та засоби експертного дослідження автентичності фонограм 

3.4.9. Організація функціонування системи оперативного інформування МВС України 

3.4.10. Організація функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС 

України 

3.4.11. Проблеми створення та функціонування інформаційних обліків в ОВС України 

3.4.12. Удосконалення законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України 

3.4.13. Застосування сучасних технічних засобів органами внутрішніх справ у протидії зло-

чинності 

НЛ з проблем кримінальної міліції, кафедри опера-

тивно-розшукової діяльності, оперативно-пошукової 

роботи, спеціальної техніки та оперативно-

розшукового документування 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

 



 11 

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ В ОВС  

4.1. Кадрове забезпечення діяльності правоохоронних органів 

4.1.1. Організаційно-правове забезпечення формування кадрового резерву в системі МВС 

України 

Кафедра управління та роботи з персоналом 

4.1.2. Юридико-педагогічні аспекти у роботі з персоналом ОВС Кафедри управління та роботи з персоналом, психо-

логії та педагогіки 

ННІПП 

4.1.3. Розроблення науково обґрунтованих норм навантаження на персонал ДПтС України 

з урахуванням міжнародної практики 

Інститут кримінально виконавчої служби 

 

4.1.4. Розроблення критеріїв і показників оцінки ефективності діяльності органів та уста-

нов ДПтС України 

4.2. Проблеми вдосконалення форм та змісту навчального процесу в ВНЗ МВС України 

4.2.1. Проблеми професійної орієнтації, професійного відбору та професійної підготовки 

курсантів ВНЗ МВС України, забезпечення етичної, естетичної та мовної культури 

Кафедри управління та роботи з персоналом, спеціа-

льної та фізичної підготовки академії, юридичної 

психології, психології та педагогіки 

ННІПФПКМ, ННІПФЕКП, ННІПФПГБВВ, ННІПП 

4.2.2. Удосконалення та підвищення ефективності вогневої та фізичної підготовки курсан-

тів та слухачів вищих начальних закладів МВС України 

Кафедри академії з вогневої та спеціальної фізичної 

підготовки 

ННІПФПКМ, ННІПФЕКП, ННІПФПГБВВ 

4.2.3. Шляхи удосконалення підготовки фахівців у ВНЗ МВС України НЛ з моніторингу якості та ефективності заочного 

навчання 

ННІЗДН 

4.3. Соціально-психологічна робота в ОВС 

4.3.1. Розробка професіографічних досліджень основних фахових напрямів діяльності 

ОВС 

Кафедра юридичної психології 

 

4.3.2. Теоретико-прикладні проблеми кримінальної психології 

4.3.3. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників ОВС Кафедри юридичної психології, психології та педаго-

гіки 

ННІПП 
4.3.4. Психопрофілактична робота в ОВС 

4.3.5. Психологічне забезпечення юридичної діяльності Кафедри юридичної психології, психології та педаго-

гіки, НЛ з психологічного забезпечення навчально-

виховного процесу 

ННІПП 

4.3.6. Використання спеціальних психологічних знань в юридичній діяльності 

4.3.7. Формування особистості майбутнього правоохоронця Кафедра психології та педагогіки, юридичної психо-

логії, НЛ з психологічного забезпечення навчально-

виховного процесу 

ННІПП 
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4.3.8. Сучасні форми та методи психологічного забезпечення протидії злочинності орга-

нами внутрішніх справ 

НЛ з психологічного забезпечення навчально-

виховного процесу, кафедри юридичної психології, 

психології та педагогіки 

ННІПП 
4.3.9. Проблеми психологічного забезпечення професійної підготовки та адаптації праців-

ників органів внутрішніх справ та внутрішніх військ 

4.3.10. Професійно-психологічний відбір кандидатів на службу у ДПтС України Інститут кримінально виконавчої служби 

 4.3.11. Здійснення реабілітаційних заходів серед персоналу органів та установ ДПтС Украї-

ни 

 

 

СХВАЛЕНО 

Вченою радою Національної 

академії внутрішніх справ  

___  ___________ 2013 року              Відділ організації науково-дослідної роботи 


