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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА. УДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК ЧАСТИНИ СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

1.1. Сучасний стан і перспективи розвитку національного громадянського суспільства,  

української державності та системи правоохоронних органів України 

1.1.1.  Становлення та розвиток інститутів 

держави та права в Україні 

 

Указ Президента України 

від 12.01.2015 № 5/20151 

 

Кафедри теорії держави та права, 

історії держави та права, соціально-

гуманітарних дисциплін 

Прикарпатського факультету (ПФ) 

1.1.2.  Актуальні проблеми правоохоронної 

діяльності в умовах розбудови 

правової держави та громадянського 

суспільства 

1.1.3.  Актуальні проблеми історії держави 

та права 

 

Кафедри історії держави та права, 

соціально-гуманітарних дисциплін 

ПФ 
1.1.4.  Конституційно-правовий статус 

і функціонування інститутів 
громадянського суспільства, органів 
державної влади, в т.ч. 
правоохоронних органів, 
 у контексті конституційної реформи 

 
 

Кафедра конституційного права 
та прав людини 

 
 

                                                 
1 Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку “Україна–2020”» від 12.01.2015 № 5/2015. 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.1.5.  Система місцевого самоврядування 
в Україні та місце в ній органів 
самоорганізації населення 
 

Указ Президента України 
від 12.01.2015 № 5/2015; 

розпорядження КМУ  
від 01.04.2014 № 333-р  

«Про схвалення Концепції 
реформування місцевого 

самоврядування та 
територіальної організації 

влади в Україні» 

 
 
 

Кафедра конституційного права 
та прав людини 

 

1.1.6.  Перспективи співпраці України 
з Європейським Союзом. 
Імплементація міжнародно-правових 
норм у національне законодавство 

Угода про Асоціацію  
між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної 
енергії і їхніми 

державами-членами,  
з іншої сторони, 

Порядок денний асоціації 
Україна – ЄС для 

підготовки та сприяння 
імплементації Угоди про 

асоціацію 

Кафедри конституційного права 
та прав людини, кримінального 
права, адміністративного права 

та процесу, кримінального процесу, 
цивільного права та процесу, 

фінансового права та фіскального 
адміністрування, забезпечення 

фінансової безпеки та фінансового 
розслідування 

1.1.7.  Актуальні проблеми правового 

регулювання економічних відносин 

в умовах євроінтеграції України 

Кафедри конституційного права 

та прав людини, фінансового права 

та фіскального адміністрування, 

забезпечення фінансової безпеки 

та фінансового розслідування 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.2. Теоретико-методологічні проблеми правозастосування в правоохоронній діяльності 

1.2.1.  Теоретичні засади реалізації 

державної політики України у сфері 

правоохоронної діяльності 

п. 1.1 Переліку  

МВС України2 

Кафедри адміністративного права 

і процесу, адміністративної 

діяльності, конституційного права 

та прав людини, адміністративних 

та цивільно-правових дисциплін ПФ 

1.2.2.  Філософсько-правові та методологічні 

засади функціонування органів 

системи МВС України 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 3 

Кафедри філософії права 

та юридичної логіки, соціально-

гуманітарних дисциплін ПФ 
1.2.3.  Етико-правове забезпечення 

правоохоронної діяльності  
Наказ МВС України  
«Про затвердження 

Правил етичної поведінки 
поліцейських» від 
09.11.2016 № 1179 

Кафедри теорії держави та права, 
філософії права та юридичної 

логіки, соціально-гуманітарних 
дисциплін ПФ 

1.2.4.  Удосконалення адміністративно-
юрисдикційної діяльності МВС 
і Національної поліції України 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри адміністративної 
діяльності, адміністративного права 

і процесу, адміністративних 
та цивільно-правових дисциплін 
ПФ, НЛ з проблем забезпечення 

публічної безпеки і порядку ННІ № 3 

                                                 
2 Перелік пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ на  

2015–2019 роки (наказ МВС України від 16.03.2015 № 275). 
3 Стратегія розвитку органів системи МВС України до 2020 року (схвалена розпорядженням КМУ від 15.11.2017 № 1023-р). 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.2.5.  Актуальні проблеми застосування 
цивільного матеріального 
та процесуального права в умовах 
реформи судочинства 

Указ Президента України 
«Про Стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів 

на 2015–2020 роки» від 
20.05.2015 № 276/2015; 

Указ Президента України від 
12.01.2015 № 5/2015 

Кафедри цивільного права 
і процесу, адміністративних 

 та цивільно-правових дисциплін 
ПФ 

1.2.6.  Запровадження інституту пробації 
в Україні 

Закон України  
«Про пробацію» від 05.02.2015 

№ 160-VIII; 
Концепція реформування 

кримінальної юстиції 
України4; 

розпорядження КМУ  
«Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації 
Концепції реформування 

кримінальної юстиції України» 
від 27.08.2008 № 1153-р,  

Кафедри кримінології 
та кримінально-виконавчого права, 

кримінального права, кримінального 
процесу, адміністративної 

діяльності, юридичної психології, 
досудового розслідування, 

кримінально-правових дисциплін 
та ОРД ПФ, НЛ з проблем 

досудового розслідування ННІ № 1,  
Інститут кримінально-виконавчої 

служби 
 

                                                 
4 Концепція реформування кримінальної юстиції України (Указ Президента України «Про рішення РНБО 

України від 15.02.2008 “Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів”» 
від 08.04.2008 № 311/2008. 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.2.7.  Реалізація державної кримінально-
виконавчої політики в Україні 

Концепція реформування 
(розвитку) пенітенціарної 

системи України5 

Кафедра кримінології 
та кримінально-виконавчого права, 
Інститут кримінально-виконавчої 

служби 
1.2.8.  Актуальні проблеми правового 

регулювання, створення та діяльності 
ювенальної юстиції в Україні й інших 
країнах світу 

Концепція реформування 
кримінальної юстиції України; 

розпорядження КМУ  
«Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації 
Концепції реформування 

кримінальної юстиції України» 
від 27.08.2008 № 1153-р; 
розпорядження КМУ  

«Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку 

кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні» від 

12.10.2011 № 1039-р 

Кафедри кримінального процесу, 
кримінального права, 

адміністративного права і процесу, 
адміністративної діяльності, 
досудового розслідування, 

кримінології та кримінально-
виконавчого права, юридичної 

психології, кримінально-правових 
дисциплін та ОРД ПФ, НЛ з проблем 
досудового розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1,  
з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 

                                                 
5 Концепція реформування (розвитку) пенітенціарної системи України (розпорядження КМУ від 13.09.2017 

№ 654-р). 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.3. Реалізація стратегії розвитку системи МВС України 

1.3.1.  Удосконалення правового статусу 
та повноважень МВС України 
як багатопрофільного цивільного 
відомства з компетенцією 
забезпечення безпеки громадян 
і суспільства, протидії злочинності, 
забезпечення прозорих та якісних 
сервісних послуг 

п. 1.2 Переліку 
МВС України;  

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри адміністративного права 
і процесу, адміністративної 

діяльності, управління та роботи 
з персоналом, теорії держави 

та права, конституційного права 
та прав людини, адміністративних 

та цивільно-правових дисциплін ПФ 

1.3.2.  Удосконалення структурно-
функціонального забезпечення 
діяльності МВС і Національної поліції 
України 

п. 1.3 Переліку 
МВС України;  

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри управління та роботи  
з персоналом, адміністративної 

діяльності, адміністративного права 
і процесу, адміністративних та 

цивільно-правових дисциплін ПФ 
1.3.3.  Реалізація засад верховенства права, 

підзвітності та демократичного 
цивільного контролю, партнерства 
з інститутами громадянського 
суспільства в діяльності МВС 
і Національної поліції України 

п. 1.4 Переліку  
МВС України;  

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри адміністративного права 
 і процесу, адміністративної 

діяльності, теорії держави та права, 
конституційного права та прав 

людини, фінансового права 
та фіскального адміністрування, 
адміністративних та цивільно-

правових дисциплін ПФ 
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№ 
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Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.3.4.  Удосконалення взаємодії МВС  
і Національної поліції України 
з населенням та місцевими громадами  

п. 1.5, 1.6 Переліку 
МВС України;  

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

 
 

Кафедри адміністративної 
діяльності, адміністративних 

та цивільно-правових дисциплін 
ПФ, НЛ з проблем забезпечення 

публічної безпеки і порядку ННІ № 3 

1.3.5.  Прогнозування основних напрямів 
трансформації внутрішніх та 
зовнішніх факторів функціонування 
системи МВС і Національної поліції 
України 
 
 
 

п. 1.7 Переліку 
МВС України;  

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри управління та роботи 
з персоналом, адміністративної 

діяльності, адміністративного права 
і процесу, адміністративних та 

цивільно-правових дисциплін ПФ 

1.3.6.  Підвищення ефективності роботи 
і взаємодії через максимальне 
використання інформаційно-
комунікаційних технологій 
у реалізації завдань органами 
системи МВС України 
 
 
 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри адміністративної 
діяльності, інформаційних 

технологій та кібернетичної безпеки 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.4. Дотримання прав і свобод людини та громадянина  
в діяльності МВС і Національної поліції України 

1.4.1.  Реалізація конституційних принципів 

захисту прав і свобод людини  

та громадянина в діяльності МВС  

і Національної поліції України 

п. 2.1, 2.2 Переліку 

МВС України; 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року; 

Національна стратегія 

у сфері прав людини на 

період до 2020 року6; 

розпорядження КМУ 

від 23.11.2015 № 1393-р7 

Кафедри конституційного права  

та прав людини, теорії держави  

та права, кримінального права, 

кримінального процесу, цивільного 

права і процесу, адміністративного 

права і процесу, адміністративної 

діяльності, оперативно-розшукової 

діяльності, досудового 

розслідування, соціально-

гуманітарних дисциплін, 

адміністративних та цивільно-

правових дисциплін, кримінально-

правових дисциплін та ОРД ПФ, НЛ 

з проблем досудового 

розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 

                                                 
6 Національна стратегія у сфері прав людини на період до 2020 року (Указ Президента України від 25.08.2015 

№ 501/2015). 
7 Розпорядження КМУ «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

період до 2020 року» від 23.11.2015 № 1393-р. 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.4.2.  Забезпечення дотримання прав 

затриманих та утримуваних під 

вартою осіб, запобігання тортурам 

і нелюдському або такому,  

що принижує гідність, поводженню 

в діяльності Національної поліції 

України 

п. 2.3, 2.9 Переліку 

МВС України;  

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року; 

Національна стратегія  

у сфері прав людини на 

період до 2020 року; 

розпорядження КМУ від 

23.11.2015 № 1393-р 

Кафедри кримінального процесу, 

кримінального права, кримінології 

та кримінально-виконавчого права, 

ОРД, конституційного права та прав 

людини, досудового розслідування, 

кримінально-правових дисциплін та 

ОРД ПФ, НЛ з проблем досудового 

розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 

1.4.3.  Запровадження в діяльності МВС 
та Національної поліції України 
правових, організаційних і технічних 
засобів запобігання порушенням прав 
громадян 

п. 2.7 Переліку 
МВС України;  

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року; 
Національна стратегія 
у сфері прав людини  

на період до 2020 року; 
розпорядження КМУ  

від 23.11.2015 № 1393-р 

Кафедри адміністративної 
діяльності, адміністративного права  

і процесу, управління та роботи  
з персоналом, конституційного 

права та прав людини, цивільного 
права і процесу, інформаційних 

технологій та кібернетичної безпеки, 
адміністративних та цивільно-

правових дисциплін, кримінально-
правових дисциплін та ОРД ПФ 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.4.4.  Міжнародні стандарти дотримання 
прав людини та їх забезпечення 
в діяльності МВС і Національної 
поліції України 

п. 2.8 Переліку МВС 
України;  

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року; 
Національна стратегія  
у сфері прав людини  

на період до 2020 року; 
розпорядження КМУ  

від 23.11.2015 № 1393-р 

Кафедри конституційного права  
та прав людини, кримінального 

процесу, адміністративної 
діяльності, ОРД, теорії держави  
та права, кримінального права, 

адміністративного права і процесу, 
цивільного права і процесу, 

фінансового права та фіскального 
адміністрування, адміністративних 

та цивільно-правових дисциплін ПФ, 
НЛ з проблем досудового 
розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 

1.4.5.  Застосування практики 

Європейського суду з прав людини  

в кримінальному судочинстві 

п. 2.10 Переліку 

МВС України;  

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року; 

Національна стратегія  

у сфері прав людини на 

період до 2020 року; 

розпорядження КМУ  

від 23.11.2015 № 1393-р 

 

Кафедри кримінального процесу, 

конституційного права та прав 

людини, кримінального права, 

досудового розслідування, 

кримінально-правових дисциплін  

та ОРД ПФ, НЛ з проблем 

досудового розслідування  

ННІ № 1 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.4.6.  Порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх особистого 

прийому в МВС та органах 

Національній поліції України 

п. 2.11 Переліку 

МВС України; 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року; 

Закон України «Про 

звернення громадян» від 

02.10.1996 № 393/96-ВР 

Кафедри адміністративної 

діяльності, конституційного права  

та прав людини 

1.4.7.  Удосконалення нормативно-

правового регулювання підстав 

і порядку застосування працівниками 

Національної поліції фізичної сили, 

спеціальних засобів і вогнепальної зброї 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року; 

Національна стратегія  

у сфері прав людини 

на період до 2020 року; 

розпорядження КМУ  

від 23.11.2015 № 1393-р 

Кафедри адміністративної 

діяльності, вогневої підготовки, 

військової підготовки, тактико-

спеціальної підготовки, організації 

охорони громадського порядку,  

НЛ з проблем забезпечення 

публічної безпеки і порядку  

ННІ № 3 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

1.4.8.  Розвиток системи захисту прав дітей, 
жінок, людей з особливими 
потребами в діяльності органів 
системи МВС України 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року; 
Національна стратегія  

у сфері прав людини на 
період до 2020 року; 

розпорядження КМУ від 
23.11.2015 № 1393-р; 
розпорядження КМУ  

«Про схвалення 
Концепції Державної 
соціальної програми 

“Національний план дій 
щодо реалізації 

Конвенції ООН про 
права дитини” на 

період до 2021 р.» від 
05.04.2017 № 230-р 

Кафедри конституційного права  
та прав людини, цивільного права  
і процесу, кримінального права, 

кримінального процесу, кримінології 
та кримінально-виконавчого права, 
фінансового права та фіскального 

адміністрування, досудового 
розслідування, адміністративних  
та цивільно-правових дисциплін, 
кримінально-правових дисциплін  

та ОРД ПФ, НЛ з проблем 
досудового розслідування ННІ № 1 

1.4.9.  Забезпечення прав і свобод громадян 
в адміністративно-деліктному 
провадженні 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року; 
Національна стратегія  
у сфері прав людини  

на період до 2020 року, 
розпорядження КМУ  

від 23.11.2015 № 1393-р 

Кафедри адміністративного права 
 і процесу, конституційного права  
та прав людини, адміністративних  

та цивільно-правових дисциплін ПФ 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ МВС І НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності МВС і Національної поліції України 

2.1.1.  Законодавче та відомче (міжвідомче) 
нормативно-правове забезпечення 
реформування системи МВС України 

п. 4.1 Переліку 
МВС України 

Кафедри управління та роботи  
з персоналом, адміністративної 

діяльності, конституційного права  
та прав людини, адміністративного 

права і процесу, адміністративних та 
цивільно-правових дисциплін ПФ 

2.1.2.  Адміністративно-правове 
забезпечення діяльності МВС  
та Національної поліції України 
як суб’єктів публічної адміністрації 
 

п. 4.2 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративного права 
і процесу, адміністративної 

діяльності, адміністративних 
та цивільно-правових дисциплін ПФ 

2.1.3.  Актуальні проблеми кримінально-

правового забезпечення 

правоохоронної діяльності 

 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедри кримінального права, 

кримінально-правових дисциплін  

та ОРД ПФ 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

2.2. Удосконалення організаційно-управлінської діяльності МВС  

і Національної поліції України 

2.2.1.  Теоретичні та організаційно-правові 

засади управління в МВС  

і Національній поліції України 

п. 3.1 Переліку 

МВС України 

Кафедра управління та роботи 

з персоналом 

2.2.2.  Організація роботи керівників МВС 

і Національної поліції України 

п. 3.3 Переліку 

МВС України 

Кафедри управління та роботи  

з персоналом, адміністративної 

діяльності, адміністративних та 

цивільно-правових дисциплін ПФ 

2.2.3.  Критерії оцінювання діяльності МВС 

і Національної поліції України 

п. 3.4 Переліку 

МВС України 

Кафедри управління та роботи  

з персоналом, адміністративної 

діяльності, адміністративних та 

цивільно-правових дисциплін ПФ 
2.2.4.  Взаємодія МВС і Національної поліції 

із засобами масової інформації 
та громадськістю, інформування 
населення про результати роботи 
поліції, формування позитивного 
іміджу поліції 

п. 3.5 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, управління та роботи 
з персоналом, адміністративних  
та цивільно-правових дисциплін 

ПФ, організації охорони 
громадського порядку, НЛ 

з проблем забезпечення публічної 
безпеки і порядку ННІ № 3 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

2.2.5.  Розвиток взаємодії між МВС, 
Національною поліцією, іншими 
правоохоронними органами, 
військовими формуваннями  
з правоохоронними функціями, 
центральними органами виконавчої 
влади і міжнародними організаціями 
поліцейського спрямування 

п. 3.8, 3.12  
Переліку МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, управління та роботи  
з персоналом, адміністративного 

права і процесу, військової 
підготовки, адміністративних  

та цивільно-правових дисциплін ПФ 

2.2.6.  Організація роботи чергових частин 
та оперативного інформування 
в підрозділах МВС і Національної 
поліції України 

п. 3.9, 3.10  
Переліку МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, інформаційних 

технологій та кібернетичної 
безпеки 

2.2.7.  Удосконалення форм і методів 

відомчого контролю в діяльності 

МВС та Національної поліції України 

п. 3.11, 7.20  

Переліку МВС України 

Кафедри управління та роботи  

з персоналом, адміністративної 

діяльності, адміністративних та 

цивільно-правових дисциплін ПФ 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

2.2.8.  Управління силами та засобами МВС 

та Національної поліції України  

в надзвичайних ситуаціях  

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедри тактико-спеціальної 

підготовки, військової підготовки, 

управління та роботи з персоналом, 

адміністративної діяльності, 

організації охорони громадського 

порядку, НЛ з проблем забезпечення 

публічної безпеки і порядку 

ННІ № 3 

2.2.9.  Упровадження системи управління 

якістю у сфері надання послуг 

органами системи МВС, розроблення 

стандартів і прозорих процедур 

обслуговування населення, а також 

механізмів оцінювання якості надання 

послуг громадянами 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедри адміністративного права  

і процесу, адміністративної 

діяльності, фінансового права  

та фіскального адміністрування, 

адміністративних та цивільно-

правових дисциплін ПФ 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

2.2.10.  Створення налагодженої системи 

внутрішніх комунікацій  

у системі МВС України 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедри управління та роботи  

з персоналом, адміністративної 

діяльності, адміністративних  

та цивільно-правових дисциплін ПФ, 

НЛ з проблем досудового 

розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1, 

з проблем забезпечення публічної 

безпеки і порядку ННІ № 3, 

з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 

2.2.11.  Забезпечення внутрішньої безпеки  

та реалізації антикорупційної 

політики в системі МВС України 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедри адміністративного права  

і процесу, адміністративної 

діяльності, кримінального права, 

управління та роботи з персоналом, 

ОРД, НЛ з проблем кримінальної 

поліції, з проблем досудового 

розслідування 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

2.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності МВС  
і Національної поліції України 

2.3.1.  Організація та здійснення 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення структурних підрозділів 
Національної поліції України, 
центрального органу управління 
поліцією та територіальних органів 
поліції 

п. 9.2 Переліку 
МВС України 

Кафедри управління та роботи  
з персоналом, інформаційних 
технологій та кібернетичної 
безпеки, адміністративної 

діяльності, ОРД 

2.3.2.  Систематизація збирання, 
накопичення та актуалізація 
інформаційних обліків  
в інформаційній системі 
МВС України та органів поліції, 
формування централізованих 
інформаційних ресурсів 
правоохоронних органів 

п. 9.3 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, інформаційних 

технологій та кібернетичної 
безпеки 

2.3.3.  Удосконалення системи захисту 
інформації в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-
телекомунікаційних системах 
МВС України, зокрема персональних 
даних та іншої інформації, вимоги 
до захисту якої встановлені законом 

п. 9.6 Переліку 
МВС України 

Кафедри інформаційних технологій 
та кібернетичної безпеки, ОРД, 
конституційного права та прав 

людини 



23 

№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

2.3.4.  Створення й удосконалення 

автоматизованих інформаційних 

систем оперативно-розшукового, 

криміналістичного і профілактичного 

призначення 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедри інформаційних технологій 

та кібернетичної безпеки, ОРД, 

криміналістики та судової 

медицини, адміністративної 

діяльності, кримінології 

та кримінально-виконавчого права, 

криміналістичного забезпечення  

та судових експертиз, організації 

охорони громадського порядку,  

НЛ з проблем кримінальної поліції,  

з проблем досудового розслідування 

ННІ № 1, з проблем забезпечення 

публічної безпеки і порядку  

ННІ № 3, НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення 

ННІ № 2 
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2.3.5.  Реалізація концепції діяльності 
органів системи МВС України, 
що ґрунтується на використанні 
різних джерел інформації 
(Intelligence Led Policing), комплексне 
впровадження сучасних систем 
кримінального аналізу, зокрема 
методології ЄВРОПОЛ 
 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри інформаційних технологій 
та кібернетичної безпеки, ОРД, 

забезпечення фінансової безпеки  
та фінансовано розслідування, 

криміналістики та судової 
медицини, НЛ з проблем досудового 

розслідування, з проблем 
кримінальної поліції ННІ № 1 

2.4. Експертно-криміналістичне та науково-технічне забезпечення діяльності МВС  
і Національної поліції України 

2.4.1.  Експертно-криміналістичне 
забезпечення діяльності органів 
і підрозділів Національної поліції 
України 

п. 10.1 Переліку 
МВС України 

Кафедри криміналістики та судової 
медицини, криміналістичного 

забезпечення та судових експертиз, 
НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення 
ННІ № 2 

2.4.2.  Техніко-криміналістичне дослідження 
документів і грошових знаків  

п. 10.4 Переліку 
МВС України 

Кафедри криміналістики та судової 
медицини, криміналістичного 

забезпечення та судових експертиз, 
НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення 
ННІ № 2 
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2.4.3.  Проблеми судової психофізіологічної 

експертизи з використанням 

поліграфа та психофізіологічних 

експертних досліджень 

п. 10.14 Переліку 

МВС України 

Кафедри криміналістики та судової 

медицини, кримінального процесу, 

юридичної психології, 

криміналістичного забезпечення  

та судових експертиз, досудового 

розслідування, НЛ з проблем 

психологічного забезпечення 

ННІЗДН, з проблем досудового 

розслідування ННІ №1,  

НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення 

ННІ № 2 

2.4.4.  Методика проведення судової 

експертизи звуко- та відеозапису  

в кримінальному провадженні, 

сучасні методи та засоби експертного 

дослідження автентичності фонограм 

п. 10.15, 10.12  

Переліку МВС України 

Кафедри криміналістики та судової 

медицини, інформаційних 

технологій та кібернетичної 

безпеки, криміналістичного 

забезпечення та судових експертиз, 

НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення 

ННІ № 2 
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2.4.5.  Техніко-криміналістичне 

забезпечення збирання доказів під час 

досудового розслідування в умовах 

воєнного або надзвичайного стану  

або в районі проведення 

антитерористичної операції 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедри криміналістики та судової 

медицини, кримінального процесу, 

криміналістичного забезпечення  

та судових експертиз, досудового 

розслідування, НДЛ з проблем 

експертно-криміналістичного 

забезпечення ННІ № 2,  

НЛ з проблем досудового 

розслідування ННІ №1 

2.4.6.  Використання в діяльності органів 

досудового розслідування сучасних 

експертно-криміналістичних засобів 

 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедри кримінального процесу, 

досудового розслідування, 

криміналістики та судової 

медицини, криміналістичного 

забезпечення та судових експертиз, 

НЛ з проблем досудового 

розслідування ННІ № 1,  

НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення 

ННІ № 2 
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2.4.7.  Особливості призначення судових 
експертиз у кримінальних 
провадженнях щодо незаконного 
видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри криміналістики та судової 
медицини, кримінального процесу, 

криміналістичного забезпечення  
та судових експертиз, досудового 

розслідування, НДЛ з проблем 
експертно-криміналістичного 

забезпечення ННІ № 2,  
НЛ з проблем досудового 
розслідування ННІ № 1 

2.4.8.  Інноваційні методи  
судово-експертних досліджень, 
можливості і перспективи 
використання сучасних 
інформаційних технологій 
в експертній практиці 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри криміналістики та судової 
медицини, криміналістичного 

забезпечення та судових експертиз, 
інформаційних технологій  
та кібернетичної безпеки,  

НДЛ з проблем експертно-
криміналістичного забезпечення 

ННІ № 2 
2.4.9.  Організація роботи з електронними 

доказами 
Стратегія розвитку 

органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри інформаційних технологій 
та кібернетичної безпеки, 

кримінального процесу, ОРД, 
досудового розслідування,  
НЛ з проблем досудового 
розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 
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2.4.10.  Дослідження можливостей 

використання безпілотних літальних  

і дистанційно керованих підводних 

апаратів у правоохоронній діяльності 

п. 14.29, 14.31  

Переліку МВС України 

НЛ з проблем кримінальної поліції 

ННІ № 1, кафедри ОРД, 

інформаційних технологій  

та кібернетичної безпеки 

 

2.4.11.  Розроблення і застосування сучасних 

зразків спеціальної, криміналістичної 

техніки та вибухотехніки 

  

п. 14.30, 14.32, 10.8  

Переліку МВС України 

Кафедри криміналістики та судової 

медицини, криміналістичного 

забезпечення та судових експертиз, 

ОРД, інформаційних технологій та 

кібернетичної безпеки, 

НЛ з проблем кримінальної поліції  

ННІ № 1, НДЛ з проблем 

експертно-криміналістичного 

забезпечення діяльності ННІ № 2 

2.4.12.  Використання експертної 

комп’ютерної програми «Фрактал» 

для ідентифікації аналогової 

апаратури магнітного запису 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

Кафедра інформаційних технологій 

та кібернетичної безпеки 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МВС І НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

3.1. Дослідження та прогнозування злочинності 

3.1.1.  Науково-теоретичні погляди  
на проблеми злочинності та її 
детермінацію. Кримінологічна 
політика України. Порівняльний 
огляд зарубіжних теорій 

п. 5.1 Переліку 
МВС України 

 
 
 
 

Кафедри кримінології  
та кримінально-виконавчого права, 
кримінального права, забезпечення 
фінансової безпеки та фінансового 

розслідування, юридичної 
психології, НЛ з проблем 

досудового розслідування,  
з проблем кримінальної поліції  

ННІ № 1, з проблем забезпечення 
публічної безпеки і порядку  

ННІ № 3, з проблем 
психологічного забезпечення 

ННІЗДН 
 
 
 

3.1.2.  Стан, структура, географія  
та динаміка злочинності в Україні,  
її територіальні відмінності 

п. 5.2 Переліку 
МВС України 

3.1.3.  Причини та умови злочинності. Вплив 
чинників соціально-економічної 
ситуації в державі, внутрішніх  
і зовнішніх загроз національній 
безпеці в умовах гібридної війни 

п. 5.3 Переліку 
МВС України 

3.1.4.  Особа злочинця та механізм 
злочинної поведінки 

п. 5.4 Переліку 
МВС України 

3.1.5.  Методологія та методика 
кримінологічного аналізу  
та прогнозування злочинності 

п. 5.5 Переліку 
МВС України 

3.1.6.  Удосконалення форм і методів 
запобігання злочинам 

п. 5.6 Переліку 
МВС України 
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3.1.7.  Розвиток кримінологічної 
віктимології та віктимологічна 
профілактика в діяльності органів 
поліції 

п. 5.7 Переліку 
МВС України 

 
Кафедри кримінології  

та кримінально-виконавчого права, 
кримінального права, забезпечення 
фінансової безпеки та фінансового 

розслідування, юридичної 
психології, НЛ з проблем 

досудового розслідування,  
з проблем кримінальної поліції  

ННІ № 1, з проблем забезпечення 
публічної безпеки і порядку  

ННІ № 3, з проблем 
психологічного забезпечення 

ННІЗДН 
 

3.1.8.  Запобігання рецидивній злочинності  
в Україні 

п. 5.8 Переліку 
МВС України 
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3.2. Запобігання та протидія окремим видам злочинів органами та підрозділами поліції 

3.2.1.  Удосконалення організаційних  
і правових засад для посилення 
протидії організованій, професійній 
злочинності, наркозлочинності, 
виявам тероризму, сепаратизму, 
релігійної та расової дискримінації, 
іншим формам екстремістської 
діяльності 

п. 5.9, 6.6, 6.7  
Переліку МВС України 

Кафедри кримінології  
та кримінально-виконавчого права, 

кримінального права, ОРД, 
забезпечення фінансової безпеки 

та фінансового розслідування, 
юридичної психології, НЛ з проблем 
досудового розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1,  
НЛ з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 
3.2.2.  Протидія економічній злочинності, 

виявам тіньової економіки, зокрема 
в її окремих галузях, забезпечення 
економічної безпеки держави  
 

п. 5.10, 6.8  
Переліку МВС України 

Кафедри кримінології  
та кримінально-виконавчого права, 

кримінального права, ОРД, 
забезпечення фінансової безпеки  

та фінансового розслідування,  
НЛ з проблем досудового 
розслідування, з проблем 

кримінальної поліції  
ННІ № 1 

3.2.3.  Запобігання і протидія злочинам  
у сфері службової діяльності, 
протидія корупції та незаконному 
збагаченню у сферах, які мають 
стратегічне значення для економіки 
держави 
 

п. 5.11 Переліку 
МВС України 
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3.2.4.  Організація та проведення роботи 
щодо запобігання злочинам  
серед неповнолітніх 

п. 5.13 Переліку 
МВС України 

Кафедри організації охорони 
громадського порядку, 

кримінології та кримінально-
виконавчого права, юридичної 

психології, НЛ з проблем 
забезпечення публічної безпеки  
і порядку ННІ № 3, з проблем 
психологічного забезпечення 

ННІЗДН 

3.2.5.  Запобігання груповим порушенням 
публічної безпеки та порядку, 
масовим заворушенням і хуліганству, 
зокрема учиненим представниками 
етнічних злочинних угруповань, 
радикальними і неформальними 
об’єднаннями та рухами 

п. 5.17 Переліку 
МВС України 

3.2.6.  Запобігання вчиненню, виявлення та 

припинення кримінальних 

правопорушень, пов’язаних  

із торгівлею людьми, нелегальною 

міграцією, а також у сфері суспільної 

моралі 

п. 5.14, 6.15  

Переліку МВС України 

Кафедри кримінології  

та кримінально-виконавчого права, 

ОРД, НЛ з проблем кримінальної 

поліції ННІ № 1, з проблем 

психологічного забезпечення 

ННІЗДН 

3.2.7.  Протидія злочинам, механізм 

підготовки, учинення 

або приховування яких передбачає 

використання електронно-

обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем  

та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку 

п. 5.16, 6.10, 7.32  

Переліку МВС України 

Кафедри ОРД, інформаційних 

технологій та кібернетичної 

безпеки, кримінального права,  

НЛ з проблем кримінальної поліції, 

з проблем досудового 

розслідування ННІ № 1 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.2.8.  Міжнародне співробітництво 

правоохоронних та інших державних 

органів у сфері протидії організованій 

і транснаціональній злочинності 

п. 5.18 Переліку 

МВС України;  

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року; 

Указ Президента України 

«Про Концепцію 

державної політики 

у сфері боротьби 

з організованою 

злочинністю» 

від 21.10.2011  

№ 1000/2011 

Кафедри ОРД, конституційного 

права та прав людини, 

забезпечення фінансової безпеки 

та фінансового розслідування,  

НЛ з проблем кримінальної поліції, 

з проблем досудового 

розслідування ННІ № 1 

3.2.9.  Протидія злочинам, що вчиняють 
у сфері обігу лікарських засобів 
і виробів медичного призначення 

Стратегія розвитку 
системи МВС України  

до 2020 року 

Кафедри ОРД, криміналістики  
та судової медицини, кримінології  
та кримінально-виконавчого права, 
НЛ з проблем кримінальної поліції,  
з проблем досудового розслідування 

ННІ № 1 

3.2.10.  Запобігання злочинам в установах 
виконання покарань 
 

Концепція реформування 
(розвитку) пенітенціарної 

системи України 
 

Кафедри кримінології  
та кримінально-виконавчого права 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.3. Удосконалення засобів і методів виявлення, розкриття та розслідування злочинів 

3.3.1.  Удосконалення засобів і методів 
оперативно-розшукової діяльності  
та негласної роботи підрозділів 
Національної поліції України 

п. 6.1 Переліку 
МВС України 

Кафедри ОРД, кримінально-
правових дисциплін та ОРД ПФ, 

НЛ з проблем кримінальної поліції  
ННІ № 1 

3.3.2.  Сучасні методи оперативно-
розшукового та оперативно-
технічного документування тяжких 
та особливо тяжких злочинів 

п. 6.2 Переліку 
МВС України 

Кафедри ОРД, кримінально-
правових дисциплін та ОРД ПФ,  

НЛ з проблем кримінальної поліції 
ННІ № 1 

3.3.3.  Проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій та оперативно-
розшукових заходів за участю 
підрозділів оперативної служби 
та оперативно-технічних заходів 

п. 6.3 Переліку 
МВС України 

Кафедри ОРД, кримінально-правових 
дисциплін та ОРД ПФ, НЛ з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 

3.3.4.  Організація і тактика залучення 

громадян до конфіденційного 

співробітництва, зміцнення 

оперативних позицій у злочинному 

середовищі  

п. 6.4 Переліку 

МВС України 

Кафедри ОРД, кримінально-

правових дисциплін та ОРД ПФ, 

НЛ з проблем кримінальної поліції 

ННІ № 1 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.3.5.  Виявлення та припинення злочинних, 

корупційних та інших протиправних 

діянь, що готуються або вчинені 

працівниками органів і підрозділів 

МВС і Національної поліції України  

п. 6.9 Переліку 

МВС України 

Кафедри ОРД, забезпечення 

економічної безпеки та фінансового 

розслідування, фінансового права  

та фіскального адміністрування, 

кримінально-правових дисциплін  

та ОРД ПФ, НЛ з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 
3.3.6.  Організаційно-тактичні засади 

викриття злочинних схем, спрямованих 
на легалізацію (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та 
фінансування тероризму, повернення 
незаконно здобутих активів і 
проведення фінансових розслідувань  
 

п. 6.11 Переліку 
МВС України 

Кафедри ОРД, кримінального права, 
забезпечення економічної безпеки та 

фінансового розслідування, 
фінансового права та фіскального 

адміністрування, НЛ з проблем 
кримінальної поліції, з проблем 

досудового розслідування ННІ № 1 

3.3.7.  Розкриття та розслідування тяжких  

та особливо тяжких злочинів проти 

власності, зокрема з помешкань 

громадян, посягань на предмети,  

які становлять національне культурне 

надбання, історичну цінність 

п. 6.13, 6.21, 7.28  

Переліку МВС України 

Кафедри ОРД, кримінального права, 

кримінології та кримінально-

виконавчого права, криміналістики 

та судової медицини, кримінального 

процесу, досудового розслідування, 

кримінально-правових дисциплін  

та ОРД ПФ, НЛ з проблем 

кримінальної поліції, з проблем 

досудового розслідування ННІ № 1 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.3.8.  Перекриття джерел та каналів 

незаконного виготовлення 

і розповсюдження наркотичних 

засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів, учинених злочинними 

групами наркоділків, які мають 

міжрегіональні та міждержавні зв’язки 

п. 6.16, 5.15  

Переліку МВС України 

 

Кафедри ОРД, кримінально-

правових дисциплін та ОРД ПФ,  

НЛ з проблем кримінальної поліції 

ННІ № 1 

3.3.9.  Виявлення та припинення злочинів  

у сфері інтелектуальної власності, 

пов’язаних із розповсюдженням 

контрафактної аудіовізуальної 

продукції та комп’ютерного 

програмного забезпечення,  

зокрема з використанням глобальної 

мережі Інтернет 

п. 6.17 Переліку 

МВС України 

Кафедри ОРД, цивільного права 

і процесу, інформаційних 

технологій та кібернетичної 

безпеки, НЛ з проблем кримінальної 

поліції ННІ № 1 

3.3.10.  Розкриття злочинів, учинених 

неповнолітніми та щодо них 

п. 6.18 Переліку 

МВС України 

Кафедри ОРД, криміналістики  

та судової медицини, кримінології 

та кримінально-виконавчого права, 

НЛ з проблем кримінальної поліції  

ННІ № 1 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.3.11.  Удосконалення правових засад, 

організації й тактики контролю 

за обігом і використанням 

вогнепальної зброї, бойових припасів 

і вибухонебезпечних речовин,  

а також інших небезпечних матеріалів 

(радіоактивних, хімічних, біологічних, 

токсичних та ядерних) 

п. 6.20 Переліку 

МВС України,  

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

 

Кафедри ОРД, адміністративної 

діяльності, кримінального права, 

кримінології та кримінально-

виконавчого права, НЛ з проблем 

кримінальної поліції  ННІ № 1 

3.3.12.  Розшук осіб, які ухиляються  

від органів досудового слідства  

та суду, безвісно зниклих, дітей, 

які самовільно залишили сім’ї  

чи навчально-виховні заклади, а також 

ідентифікація невпізнаних трупів. 

Взаємодія з правоохоронними 

органами іноземних держав з питань 

міждержавного та міжнародного 

розшуку 

п. 6.22 Переліку 

МВС України 

Кафедри ОРД, кримінального 

процесу, криміналістики та судової 

медицини, конституційного права 

та прав людини, адміністративної 

діяльності, досудового 

розслідування, криміналістичного 

забезпечення та судових експертиз,  

НЛ з проблем кримінальної поліції, 

з проблем досудового 

розслідування ННІ № 1,  

НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення 

ННІ № 2 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.3.13.  Організація взаємодії оперативних 

підрозділів Національної поліції 

України з органами досудового 

розслідування, патрульною, 

спеціальною поліцією, поліцією 

охорони, спеціального призначення, 

науково-дослідними установами, 

засобами масової інформації, 

правоохоронними органами іноземних 

держав, міжнародними 

правоохоронними організаціями 

 

п. 6.24, 7.18  

Переліку МВС України 

Кафедри ОРД, кримінального 

процесу, досудового розслідування, 

конституційного права та прав 

людини, адміністративної 

діяльності, організації охорони 

громадського порядку,  

НЛ з проблем кримінальної поліції, 

з проблем досудового розслідування 

ННІ № 1, з проблем забезпечення 

публічної безпеки і порядку  

ННІ № 3, з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН, 

НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення 

ННІ № 2 
3.3.14.  Організація і тактика розкриття 

порушень правил безпеки дорожнього 
руху зі смертельними наслідками, 
незаконних заволодінь транспортними 
засобами, перекриття міжнародних 
каналів незаконного переправлення 
через державний кордон України 
автотранспорту 

п. 7.26 Переліку 
МВС України 

Кафедри ОРД, кримінального права, 
криміналістики та судової 

медицини, НЛ з проблем досудового 
розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.3.15.  Розслідування злочинів проти безпеки 
виробництва 

п. 7.30 Переліку 
МВС України 

Кафедри криміналістики та судової 
медицини, кримінального права, 

кримінального процесу, досудового 
розслідування, НЛ з проблем 

досудового розслідування ННІ № 1 
3.3.16.  Використання сучасних 

інформаційно-технічних засобів 
в оперативно-службовій діяльності 
органів поліції 

п. 9.5 Переліку 
МВС України; 

доручення МВС України 
від 02.08.2017 (вх. № 695м  

від 04.08.2017) 

Кафедри інформаційних технологій 
та кібернетичної безпеки, ОРД, 

НЛ з проблем кримінальної поліції 
ННІ № 1 

3.3.17.  Можливості використання Інтернет-
технологій у протидії злочинності 
 

п. 9.7 Переліку 
МВС України 

Кафедри інформаційних технологій 
та кібернетичної безпеки, ОРД, 
кримінології та кримінально-

виконавчого права, НЛ з проблем 
кримінальної поліції ННІ № 1 

3.3.18.  Забезпечення випереджувального 

виявлення прихованих кримінальних 

загроз інтересам людини, суспільству, 

державі 

п. 9.8 Переліку 

МВС України 

Кафедри інформаційних технологій 

та кібернетичної безпеки, ОРД, 

забезпечення фінансової безпеки  

та фінансового розслідування, 

кримінології та кримінально-

виконавчого права, НЛ з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.4. Реалізація кримінального процесуального законодавства  

й організація досудового розслідування 

3.4.1.  Поняття, сутність і завдання 

досудового розслідування, його 

правове та організаційне забезпечення 

 

п. 7.1 Переліку 

МВС України 

Кафедри кримінального процесу, 

досудового розслідування,  

НЛ з проблем досудового 

розслідування ННІ № 1 

 

3.4.2.  Процесуальний статус слідчого  

та керівника органу досудового 

розслідування в умовах реформування 

кримінального процесуального 

законодавства України 

 

п. 7.2 Переліку 

МВС України 

3.4.3.  Упровадження інститутів спрощеного 

кримінального провадження і нових 

процесуальних форм для підвищення 

ефективності досудового 

розслідування  

 

п. 7.5 Переліку 

МВС України; 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 
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з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

3.4.4.  Процесуальні та тактичні особливості 

проведення слідчих (розшукових)  

і негласних слідчих (розшукових) дій, 

а також використання їх результатів  

у кримінально-процесуальному 

доказуванні 

п. 7.6 Переліку 

МВС України; 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року Кафедри кримінального процесу, 

досудового розслідування, 

криміналістики та судової 

медицини, ОРД, НЛ з проблем 

досудового розслідування, з проблем 

кримінальної поліції ННІ № 1 

3.4.5.  Актуальні проблеми міжнародного 

співробітництва у кримінальному 

провадженні 

п. 7.7 Переліку 

МВС України 

3.4.6.  Особливості організації досудового 

розслідування та збирання доказів  

в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або в районі проведення 

антитерористичної операції  

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

3.4.7.  Розроблення і впровадження єдиної 
електронної системи роботи з даними 
і матеріалами досудових розслідувань 
у партнерстві з органами прокуратури 
і судами (e-Case management system) 
для забезпечення безперервності  
та підзвітності проведення досудового 
розслідування 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри кримінального процесу, 
досудового розслідування, 
криміналістики та судової 
медицини, інформаційних 

технологій та кібернетичної 
безпеки, НЛ з проблем досудового 

розслідування ННІ № 1 
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3.5. Забезпечення публічної безпеки і порядку 

3.5.1.  Удосконалення форм і методів роботи 
підрозділів превентивної діяльності 
Національної поліції України  
щодо забезпечення публічної  
безпеки і порядку 

п. 8.1 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, кримінології та 

кримінально-виконавчого права, 
організації охорони громадського 

порядку, НЛ з проблем 
забезпечення публічної безпеки 

і порядку ННІ № 3 
 

3.5.2.  Застосування поліцейських заходів 
примусу під час забезпечення 
публічної безпеки і порядку 

п. 8.4 Переліку 
МВС України 

3.5.3.  Розвиток інституту дільничних 
офіцерів поліції та патрульної поліції 
як першої ланки співпраці 
з населенням щодо профілактики 
правопорушень 

п. 8.9, 8.2  
Переліку МВС України 

3.5.4.  Діяльність працівників патрульної 
поліції в типових ситуаціях  
із забезпечення публічної безпеки 
і порядку та протидії злочинності 

п. 8.12 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, організації охорони 
громадського порядку, тактико-

спеціальної підготовки,  
НЛ з проблем забезпечення 
публічної безпеки і порядку  

ННІ № 3 
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3.5.5.  Забезпечення публічної безпеки 
і порядку під час проведення масових 
(мирних зібрань, культурно-
видовищних та публічних релігійних 
заходів, виборів) і спортивних 
(футбольних матчів та інших 
масштабних спортивних змагань) 
заходів, запобігання та припинення 
групових порушень публічного 
порядку, масових заворушень 

п. 8.3, 8.8  
Переліку МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, кримінального права, 
військової підготовки, організації 
охорони громадського порядку, 
тактико-спеціальної підготовки, 

НЛ з проблем забезпечення 
публічної безпеки і порядку 

 ННІ № 3 
3.5.6.  Актуальні проблеми забезпечення 

публічної безпеки і порядку  
в особливий період 

п. 8.11 Переліку 
МВС України 

3.5.7.  Діяльність підрозділів Національної 

поліції України щодо запобігання та 

протидії домашньому та гендерно 

зумовленому насильству 

Закон України «Про 

запобігання та протидію 

домашньому насильству» 

від 07.12.2017  

№ 2229–VIII 

Кафедри адміністративної 

діяльності, кримінології  

та кримінально-виконавчого права, 

організації охорони громадського 

порядку, НЛ з проблем 

забезпечення публічної безпеки  

і порядку ННІ № 3 
3.5.8.  Забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зокрема шляхом підвищення 

ролі превентивних заходів 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 

3.5.9.  Розвиток системи ювенальної 

превенції у сфері відповідальності 

органів системи МВС України 

Стратегія розвитку 

органів системи МВС 

України до 2020 року 
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3.5.10.  Дії працівників Національної поліції 

України під час несення служби на 

блокпостах, в умовах наступу 

й оборони, затримання озброєних 

злочинців, зокрема в містах, будівлях 

п. 11.9 Переліку 

МВС України 

Кафедри військової підготовки, 

тактико-спеціальної підготовки, 

організації охорони громадського 

порядку, НЛ з проблем 

забезпечення публічної безпеки  

і порядку ННІ № 3 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ МВС І НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

4.1. Розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників 

4.1.1.  Удосконалення діяльності підрозділів 
кадрового забезпечення МВС 
і Національної поліції України, 
здійснення ними інформаційно-
аналітичної та методичної роботи, 
поточного і перспективного 
планування, упровадження сучасних 
форм організації праці, проходження 
служби та методів управління 

п. 12.1 Переліку 
МВС України 

 
 
 
 

Кафедри адміністративної 
діяльності, управління та роботи  

з персоналом, юридичної психології, 
НЛ з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 
 
 
 
 
 

4.1.2.  Покращення якості професійного 
добору кандидатів на службу 
до органів поліції 
 
 

п. 12.2 Переліку 
МВС України 
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4.1.3.  Організація роботи зі зміцнення 
дисципліни та законності в діяльності 
органів поліції, забезпечення перевірки 
обставин надзвичайних  
подій 

п. 12.6 Переліку 
МВС України 

 
Кафедри адміністративної 

діяльності, управління та роботи  
з персоналом, юридичної психології, 

НЛ з проблем психологічного 
забезпечення ННІЗДН 4.1.4.  Забезпечення особистої безпеки 

працівників поліції у типових  
та екстремальних ситуаціях 

п. 12.7 Переліку 
МВС України 

4.1.5.  Організація та функціонування 
професійної та післядипломної освіти 
в системі МВС України 

п. 12.8 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, управління та роботи  

з персоналом 
4.1.6.  Організація та методичне 

забезпечення тактико-спеціальної, 
вогневої і фізичної підготовки 
особового складу органів поліції 

п. 12.9 Переліку 
МВС України 

Кафедри тактико-спеціальної 
підготовки, вогневої підготовки, 

юридичної психології, 
адміністративної діяльності, 

управління та роботи з персоналом, 
НЛ з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 
4.1.7.  Організація та методичне 

забезпечення початкової професійної 
підготовки осіб, прийнятих на службу 
до Національної поліції України 

п. 12.10 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, управління та роботи  

з персоналом, юридичної психології, 
НЛ з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 
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4.1.8.  Організація і методичне забезпечення 
роботи з резервом кадрів в органах 
поліції 

п. 12.11 Переліку 
МВС України 

Кафедри управління та роботи  
з персоналом, адміністративної 

діяльності, юридичної психології, 
НЛ з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 

4.1.9.  Добір і підготовка працівників поліції, 

військовослужбовців Національної 

гвардії України для участі  

в міжнародних миротворчих операціях 

п. 12.12 Переліку 

МВС України 

Кафедри юридичної психології, 

управління та роботи з персоналом, 

тактико-спеціальної підготовки, 

військової підготовки, вогневої 

підготовки, НЛ з проблем 

психологічного забезпечення 

ННІЗДН 

4.1.10.  Правове та організаційне забезпечення 

здійснення в МВС України й органах 

поліції антикорупційних  

та люстраційних процедур 

п. 12.13 Переліку 

МВС України 

Кафедри адміністративного права  

і процесу, адміністративної 

діяльності, конституційного права  

та прав людини 

4.1.11.  Застосування поліграфних технологій 

для професійного кадрового добору  

в Національній поліції України 

п. 12.16 Переліку 

МВС України 

Кафедри юридичної психології, 

адміністративної діяльності, 

управління та роботи з персоналом, 

НЛ з проблем досудового 

розслідування ННІ №1, з проблем 

психологічного забезпечення 

ННІЗДН 
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4.1.12.  Реформування системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів МВС 
і Національної поліції України 
 

п. 1.8 Переліку 
МВС України;  

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року; 

Концепція реформування 
освіти в МВС України8 

Кафедри управління та роботи  
з персоналом, адміністративної 

діяльності, адміністративних  
та цивільно-правових дисциплін ПФ 

4.1.13.  Удосконалення нормативно-
правового регулювання трудових 
відносин і проходження служби  
в МВС та Національній поліції України 

п. 4.6 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, цивільного права 
і процесу, адміністративних  

та цивільно-правових дисциплін ПФ 
4.1.14.  Упровадження сучасних методів 

мотивації та збалансованої системи 
соціального захисту персоналу 
системи МВС України 

п. 4.8 Переліку 
МВС України 

Кафедри адміністративної 
діяльності, управління та роботи  

з персоналом, юридичної 
психології, цивільного права  

і процесу, конституційного права  
та прав людини, адміністративних 
та цивільно-правових дисциплін 

ПФ, НЛ з проблем психологічного 
забезпечення ННІЗДН 

                                                 
8 Концепція реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України (наказ МВС України від 25.11.2016 

№ 1252). 
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4.1.15.  Розроблення ефективних підходів  
до оцінювання роботи персоналу  
та заохочення до підвищення її якості 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри адміністративної 
діяльності, управління та роботи  
з персоналом, адміністративного 

права і процесу, адміністративних  
та цивільно-правових дисциплін ПФ 

4.1.16.  Пенсійне забезпечення поліцейських Закон України  
«Про Національну 

поліцію»  
від 02.07.2015 № 580-VIII 

Кафедри адміністративної діяльності, 
адміністративного права і процесу, 

цивільного права і процесу, фінансового 
права та фіскального адміністрування, 

адміністративних та цивільно-правових 
дисциплін ПФ 

4.1.17.  Публічна служба в органах (закладах, 
установах) поліції. Правовий статус 
поліцейських, відряджених  
до державних (міждержавних) 
органів, установ та організацій 
із залишенням на службі в поліції 

Закон України  
«Про Національну 

поліцію»  
від 02.07.2015 № 580-VIII 

Кафедри адміністративного права 
і процесу, адміністративної 

діяльності, адміністративних  
та цивільно-правових дисциплін ПФ 

4.1.18.  Удосконалення засад функціонування 
відомчих вищих навчальних закладів 
зі специфічними умовами навчання, 
які здійснюють підготовку 
поліцейських 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року; 

Концепція 
реформування освіти 

в МВС України 

Кафедри управління та роботи  
з персоналом, адміністративної 

діяльності, адміністративного права 
і процесу, адміністративних  

та цивільно-правових дисциплін ПФ 
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4.1.19.  Удосконалення комунікативної 
компетентності працівників 
Національної поліції України  

Наказ МВС України від 
09.11.2016 № 11799  

 

Кафедри управління  
та роботи з персоналом, юридичної 

психології, НЛ з проблем 
психологічного забезпечення 

4.1.20.  Реалізація законодавства України 
щодо мовної та мовленнєвої 
компетенції правоохоронців  

Постанова КМУ 
«Про організацію проведення 

атестації осіб, які 
претендують на вступ  
на державну службу,  

щодо вільного володіння 
державною мовою»  
від 26.04.2017 № 310 

Кафедра юридичного 
документознавтва 

4.1.21.  Професійно орієнтована іншомовна 
підготовка працівників 
правоохоронних органів 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедра іноземних мов 

4.1.22.  Проблеми професійної орієнтації, 
професійного добору та професійної 
підготовки курсантів у навчальних 
закладах із специфічними умовами 
навчання, забезпечення етичної, 
естетичної та мовної культури 

Концепція реформування 
освіти в МВС України, 
наказ МВС України від 

09.11.2016 № 1179 

Кафедри юридичної психології, 
управління та роботи з персоналом, 

адміністративної діяльності, військової 
підготовки, вогневої підготовки, тактико-
спеціальної підготовки, філософії права  

та юридичної логіки, юридичного 
документознавства, НЛ з проблем 

психологічного забезпечення ННІЗДН 

                                                 
9 Наказ МВС України від 09.11.2016 № 1179 «Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських» 
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4.1.23.  Удосконалення й підвищення 
ефективності вогневої та фізичної 
підготовки курсантів і слухачів 
навчальних закладів зі специфічними 
умовами навчання 

Концепція реформування 
освіти в МВС України 

Кафедри тактико-спеціальної 
підготовки, вогневої підготовки, 

військової підготовки 

4.2. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності 

4.2.1.  Удосконалення системи морально-
психологічного забезпечення 
службової діяльності органів поліції 

п. 11.7 Переліку 
МВС України 

 
 
 
 
 
 

Кафедри юридичної психології, 
управління та роботи з персоналом, 

військової підготовки,  
тактико-спеціальної підготовки,  
НЛ з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 
 
 
 
 
 

4.2.2.  Формування культури професійного 
спілкування працівників поліції 
 

п. 13.3 Переліку 
МВС України 

4.2.3.  Професійно-психологічна підготовка 
працівників органів охорони 
правопорядку до перебування 
в екстремальних умовах  
(участі в бойових діях) 

п. 13.4 Переліку 
МВС України 

4.2.4.  Професіографічні дослідження 
основних груп кадрів органів поліції 
 

п. 13.5 Переліку 
МВС України 

4.2.5.  Теоретико-прикладні проблеми 
кримінальної психології 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 
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№ 
з/п 

Тематика наукових досліджень Підстава Профільні підрозділи 

4.2.6.  Психопрофілактична робота в органах 
і підрозділах поліції 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

Кафедри юридичної психології, 
управління та роботи з персоналом, 

військової підготовки,  
тактико-спеціальної підготовки,  
НЛ з проблем психологічного 

забезпечення ННІЗДН 
 

4.2.7.  Сучасні форми та методи 
психологічного забезпечення протидії 
злочинності органами та підрозділами 
Національної поліції 

Стратегія розвитку 
органів системи МВС 
України до 2020 року 

 
 

Відділ організації науково-дослідної роботи 

 

Ухвалено рішенням Вченої ради  

Національної академії внутрішніх справ  

від 26.12.2017 (протокол № 28/1) 

 



 

 
 


