
Заходи міжнародного характеру у Національній академії внутрішніх справ у 2016 році 

 

№ Зміст заходу 
Організатори 

(спільно з НАВС) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства, 

навчальні заклади, 

що брали участь у заході 

1. Тренінг з припинення групових порушень 

громадського порядку та контролю за 

натовпом (для працівників патрульної 

поліції) 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні, 

Європейські сили 

жандармерії 

11 січня – 

5 лютого 

230 Департамент превентивної 

діяльності НПУ, ГУ НП в 

м. Києві 

2. Тренінг з внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту (для фахівців 

підрозділів аудиту центральних органів 

виконавчої влади та управління) 

Європейський 

інститут 

державного 

управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

1-5 та 8-12 

лютого 

50 Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 

3. Навчальний курс із виявлення та 

знешкодження саморобних вибухових 

пристроїв та огляду місця події, 

пов’язаної з вибухом 

Вибухотехнічне 

управління НПУ, 

Федеральне бюро 

розслідувань США 

15-19 лютого 40 Підрозділ КОРД НПУ, 

Інститут спеціальної техніки 

СБ України, ЦСО «А» 

СБ України 

4. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових умовах» 

Департамент 

охорони та безпеки 

Представництва 

ООН в Україні 

18 лютого 35 Організації та установи, що 

працюють під егідою ООН в 

Україні, науково-педагогічний 

склад та курсанти НАВС 

5. Тренінг з внутрішнього аудиту (для 

фахівців підрозділів аудиту центральних 

органів виконавчої влади та управління) 

Європейський 

інститут 

державного 

управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

22-25 лютого, 

29 лютого – 

3 березня, 

9-12 березня 

25 Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 



6. Тренінг для тренерів із тактико-

спеціальної підготовки 

Навчальний центр 

імені Вільяма 

Ніксона (Канада), 

проект ІСІТАР 

(США) 

22 лютого – 

11 березня 

35 Працівники патрульної поліції 

(майбутні інструктори ТСП) 

7. Тренінг для тренерів із питань 

забезпечення безпеки учасників 

кримінального судочинства 

Служба маршалів 

Міністерства 

юстиції та проект 

ІСІТАР (США) 

21 березня – 

1 квітня 

16 Працівники спецпідрозділу 

КОРД (майбутні інструктори 

із забезпечення безпеки 

учасників кримінального 

судочинства) 

8. Тренінг та семінар з внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту (для 

фахівців підрозділів аудиту центральних 

органів виконавчої влади та управління) 

Європейський 

інститут 

державного 

управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

4-7 та 

14 квітня 

25 Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 

9. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових умовах» 

Департамент 

охорони та безпеки 

Представництва 

ООН в Україні 

7 квітня 40 Організації та установи, що 

працюють під егідою ООН в 

Україні, науково-педагогічний 

склад та курсанти НАВС 

10. Стажування викладача Університету 

м. Ополє (Польська Республіка) Маріуша 

Снопека 

Університет 

м. Ополє (Польща) 

11-15 квітня 1 Науково-педагогічний склад 

ІКВС 

11. Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасність і перспективи 

пенітенціарної душпастирської опіки» 

Представники 

різних релігійних 

конфесій (Білорусь, 

Велика Британія, 

Естонія, Латвія, 

Польща) 

13 квітня 7 Науково-педагогічний склад 

ІКВС 



12. Тренінг з безпеки для персоналу 

Консультативної місії ЄС в Україні 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

18-22 квітня 15 КМЄС в Україні, науково-

педагогічний склад та 

курсанти НАВС 

13. Лекції «Європейські в’язничні правила: 

перспективи впровадження в Україні» та 

«Робота Європейського комітету проти 

тортур» викладача Університету м. Орхус 

(Данія) пані Анет Стооргард 

Університет 

м. Орхус (Данія) 

26 квітня 150 Науково-педагогічний склад 

та курсанти ІКВС 

14. Тренінг з ІТ-аудиту (для фахівців 

підрозділів аудиту центральних органів 

виконавчої влади та управління) 

Європейський 

інститут 

державного 

управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

11-13 травня 25 Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 

15. Лекція на тему: «Досвід роботи 

капеланської служби Департаменту 

поліції штату Оклахома (США)» капелана 

Управління поліції м. Талса (штат 

Оклахома, США) Денні Лінчарда 

Управління поліції 

м. Талса (штат 

Оклахома, США) 

13 травня 150 Науково-педагогічний склад 

та курсанти ІКВС, науково-

педагогічний склад НАВС 

16. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових умовах» 

Департамент 

охорони та безпеки 

Представництва 

ООН в Україні 

19 травня 40 Організації та установи, що 

працюють під егідою ООН в 

Україні, науково-педагогічний 

склад та курсанти НАВС 

17. Загальноакадемічна підсумкова науково-

теоретична конференція слухачів, 

курсантів, студентів і молодих вчених на 

тему: «Реформування правоохоронної 

системи України: стан та перспективи», 

присвячена Дню науки та 95-річчю НАВС  

Посольства 

Білорусі, Грузії, 

ФРН та США в 

Україні 

20 травня 180 Представники органів 

державної влади, вищих 

закладів освіти та науково-

дослідних установ, науково-

педагогічний та перемінний 

склад НАВС 



18. Міжнародні семінари на тему: 

«Корпоративні структури та фінансові 

інструменти і їх використання для 

відмивання доходів» та «Руйнування 

фінансових потоків» 

Представники 

UNODC, ОБСЄ, 

фахівці зі США та 

Швейцарії 

24-27 травня 30 Представники НПУ, 

ДФС України, НАБУ, НБУ, 

Держфінмоніторингу, 

науково-педагогічний склад 

НАВС, ОДУВС 

19. Тренінг з безпеки для персоналу 

Консультативної місії ЄС в Україні 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

30 травня – 

3 червня 

15 КМЄС в Україні, науково-

педагогічний склад та 

курсанти НАВС 

20. Тренінги з внутрішнього аудиту та 

семінару з внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту 

Європейський 

інститут 

державного 

управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

7-10 та 

21-24 червня, 

1 та 

4-7 липня 

25 (7-10 

та 21-24 

червня, 

4-7 липня), 

110 

(1 липня) 

Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 

21. Спільне засідання Президій НАМН, 

НАПН та НАПрН України «Актуальні 

проблеми правової, медико-психологічної 

та соціальної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, учасникам АТО та 

членам їх сімей» 

Представництво 

Фонду Ганса 

Зайделя в Україні 

3 червня 40 Представники органів 

державної влади, науковці, 

науково-педагогічний склад 

НАВС 

22. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових умовах» 

Департамент 

охорони та безпеки 

Представництва 

ООН в Україні 

9 червня 35 Організації та установи, що 

працюють під егідою ООН в 

Україні, науково-педагогічний 

склад та курсанти НАВС 

23. Міжвідомчий науково-практичний 

семінар на тему: «Боротьба з 

організованою злочинністю: актуальні 

проблеми та шляхи вирішення в умовах 

реформування правоохоронних органів» 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

10 червня 50 Представники органів 

державної влади, вищих 

закладів освіти та науково-

дослідних установ, науково-

педагогічний склад НАВС 



24. Семінар з перемовної діяльності (для 

працівників патрульної та превентивної 

поліції 

Фахівці поліції 

Чехії 

14-16 червня 25 Працівники підрозділів 

патрульної та превентивної 

поліції 

25. Круглий стіл на тему: «Підготовка кадрів 

для Національної поліції України: 

проблеми та перспективи» 

Фонд Ганса 

Зайделя, поліція 

Баварії (ФРН) 

15 червня 30 Представники ДПООНД та 

ДМСЄІ МВС України, ДКЗ 

НПУ, керівники галузевих 

вищих закладів освіти МВС 

26. Тренінг з контролю за натовпом та із 

забезпечення публічної безпеки (для 

працівників патрульної та превентивної 

поліції)  

Проект ІСІТАР в 

Україні (США) 

11 липня – 

19 серпня 

 

30 Працівники підрозділів 

патрульної та превентивної 

поліції 

27. Тренінг з безпеки для персоналу 

Консультативної місії ЄС в Україні 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

25-29 липня 14 КМЄС в Україні, науково-

педагогічний склад та 

курсанти НАВС 

28. Тренінги з внутрішнього аудиту та 

семінару з внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту 

Європейський 

інститут 

державного 

управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

5-9, 

12-16 та 

19-23 вересня 

60, 

30 

та 30 

Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 

29. Тренінг з безпеки для персоналу 

Консультативної місії ЄС в Україні 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

5-9 вересня 14 КМЄС в Україні, науково-

педагогічний склад та 

курсанти НАВС 

30. Міжнародний семінар «Процедурні пов-

новаження правоохоронних органів та 

силових структур у сфері боротьби з кі-

берзлочинністю»  

Офіс 

Ради Європи 

з питань 

кіберзлочинності 

5-7 вересня 25 Фахівці МВС, НПУ, СБУ, 

ГПУ, ДССЗЗІ, МЗС, Кабміну, 

Мін’юсту, науково-педагогічні 

працівники НАВС, Нац. акад. 

прокуратури України 



31. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових умовах» 

Департамент 

охорони та безпеки 

Представництва 

ООН в Україні 

 

8 вересня 30 Організації та установи, що 

працюють під егідою ООН в 

Україні, науково-педагогічний 

склад та курсанти НАВС 

32. Тренінг з безпеки для персоналу 

Консультативної місії ЄС в Україні 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

26-30 вересня 13 КМЄС в Україні, науково-

педагогічний склад та 

курсанти НАВС 

33. Тренінги із управління проектами та 

управлінських навичок для керівників 

підрозділів внутрішнього аудиту 

Європейський 

інститут 

державного 

управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

 

3-6 та 

17-19 жовтня 

30 Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 

34. Тренінгу для працівників спецпідрозділу 

НПУ КОРД 

АКН США, 

проект ІСІТАР в 

Україні (США), 

Посольство США 

в Україні 

 

3-13 жовтня 40 Департамент організації 

діяльності КОРД НПУ 

35. Лекції для перемінного складу ІКВС 

НАВС «Діяльність Гельсінського 

комітету з прав людини» 

Гельсінський 

комітет з прав 

людини Данії 

 

6 жовтня 250 Перемінний склад ІКВС 

НАВС 

36. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових умовах» 

Департамент 

охорони та безпеки 

Представництва 

ООН в Україні 

13 жовтня 30 Організації та установи, що 

працюють під егідою ООН в 

Україні, науково-педагогічний 

склад та курсанти НАВС 



37. Тренінги із внутрішнього контрою для 

керівників підрозділів внутрішнього 

аудиту 

Європейський 

інститут держав-

ного управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

24-28 жовтня 30 Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 

38. Міжнародний семінар на тему: 

«Підготовка фахівців поліції Баварії» 

Фонд Ганса 

Зайделя 

1-2 листопада 25 Поліція готовності Баварії 

(ФРН), Фонд Ганса Зайделя, 

МВС України, НПУ, галузеві 

ВНЗ 

39. Тренінг для працівників підрозділів 

криміналістичного забезпечення ГУНП у 

Львівській та Харківській областях 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

14-18 

листопада 

25 Працівники підрозділів 

криміналістичного 

забезпечення ГУНП у 

Львівській та Харківській 

областях, викладачі та 

курсанти НАВС 

40. Тренінг з безпеки для персоналу 

Консультативної місії ЄС в Україні 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

21-25 

листопада 

15 КМЄС в Україні, науково-

педагогічний склад та 

курсанти НАВС 

41. Тренінг із питань посттравматичного 

втручання для фахівців-психологів 

Посольство 

Франції в Україні 

29 листопада – 

1 грудня 

25 МВС України, НПУ, НГУ, 

ДСНС України, АДПС 

України, НАВС 

42. Міжнародний семінар на тему: «Захист 

фінансових інтересів ЄС в Україні» 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

30 листопада 60 МВС України, ГСУ та ДЗЕ 

НПУ, підрозділи слідства та 

захисту економіки ГУНП в 

областях та в м. Києві 

43. Міжвузівська курсантська конференція на 

тему: «Зарубіжний досвід боротьби 

поліції зі злочинністю» 

Посольства США, 

Франції в Україні 

1 грудня 60 Науково-педагогічний та 

перемінний склад НАВС і 

Університету ДФС України 



44. Міжнародний семінар на тему: 

«Корупція: її виникнення, запобігання, 

виявлення та покарання» 

Посольство 

Франції в Україні 

6-8 грудня 25 МВС України, НПУ, НГУ, 

ДСНС України, АДПС 

України, ДМС України, НАВС 

45. Міжнародний семінар із питань 

криміналістичного дослідження 

документів 

Посольства ФРН, 

Австрії та Нідер-

ландів в Україні 

7 грудня  20 МВС, НПУ, науково-

педагогічний та перемінний 

склад НАВС 

46. Міжнародна науково-практична 

конференція на тему: «Реалізація 

державної антикорупційної політики у 

міжнародному вимірі» 

МВС України, 

НАПрН України, 

Консультативна 

Місія ЄС в Україні 

9 грудня 150 Органи державної влади та 

управління, судові та 

правоохоронні органи, вищі 

заклади освіти та науково-

дослідні установи, НАВС 

47. Міжнародний семінар на тему: 

«Управління, контроль та аудит фондів 

ЄС» для внутрішніх аудиторів органів 

державної влади 

Європейський 

інститут держав-

ного управління та 

аудиту, фахівці з 

Нідерландів 

14-16 грудня 25 Міністерство фінансів 

Нідерландів, центральні 

органи виконавчої влади та 

управління 

 


