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ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА 2014 – 2017 РОКИ 
 

№ 

з/п 
Зміст Профільні підрозділи 

1 2 3 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1.1. Розвиток та сучасний стан національного громадянського суспільства, української державності та системи правоохоронних 

органів України 

1.1.1. Становлення та розвиток  інститутів держави та права в Україні Кафедри теорії держави та права, історії держави та 

права, загальноправових дисциплін, 

загальноправової та гуманітарної підготовки, 

ННІПП, ФПФСП 

1.1.2. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах розбудови правової 

держави та громадянського суспільства 

1.1.3. Конституційно-правовий статус та функціонування інститутів громадянського 

суспільства, органів державної влади та правоохоронних органів у контексті 

конституційної реформи 

Кафедри конституційного та міжнародного права, 

загальноправових дисциплін, загальноправової та 

гуманітарної підготовки, 

ННІПП, ФПФСП 1.1.4. Система місцевого самоврядування в Україні та місце в ній органів самоорганізації 

населення 

1.1.5. Перспективи співпраці України з Європейським Союзом. Імплементація 

міжнародно-правових норм у національне законодавство 

Кафедри конституційного та міжнародного права, 

економіко-правових дисциплін, економічної 

безпеки, загальноправових дисциплін, гуманітарних 

та соціально-економічних дисциплін, 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

1.1.6. Актуальні проблеми правового регулювання економічних відносин в умовах 

євроінтеграції України 

Кафедри економіко-правових дисциплін, 

економічної безпеки, загальноправових дисциплін, 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, 

ННІПФПСКМ, ННІПП 
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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. Теоретико-правові засади забезпечення прав і свобод людини та громадянина в 

діяльності правоохоронних органів 

Кафедри  теорії держави та права, конституційного 

та міжнародного права, цивільного права і процесу, 

адміністративного права і процесу, адміністративної 

діяльності, загальноправових дисциплін, 

загальноправової та гуманітарної підготовки, 

ННІПП, ФПФСП 

1.2.3. Реформування національної правоохоронної доктрини: соціально-правовий та 

гуманітарний аспект 

Кафедри теорії держави та права, загальноправової 

та гуманітарної підготовки, адміністративного права 

і процесу, адміністративної діяльності, управління 

та роботи з персоналом, 

ФПФСП, ННІПП 

1.2.4. Дотримання прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 

провадження 

Кафедри кримінального процесу, досудового 

розслідування, кримінально-правових дисциплін,  

наукова лабораторія з проблем досудового 

розслідування, 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

1.2.5. Актуальні проблеми кримінального права Кафедри кримінального права,  

кримінально-правових дисциплін, 

ННІПП 

1.2.6. Актуальні проблеми цивільного права в умовах реформування цивільного 

законодавства 

Кафедри цивільного права і процесу, 

цивільно-правових дисциплін, 

ННІПП 

1.2.7. Здійснення і захист прав та інтересів суб’єктів приватного права Кафедри цивільного права і процесу,  

цивільно-правових дисциплін, 

ННІПП 

1.2.8. Реалізація кримінально-виконавчої політики України Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого 

права, Інститут кримінально-виконавчої служби 

1.2.9. Охорона та захист прав суб’єктів господарювання  Кафедра господарсько-правових дисциплін  

ННІПП 

1.2.10. Удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС України Наукова лабораторія з проблем громадської безпеки, 

кафедри адміністративного права і процесу, 

адміністративної діяльності, 

ННІПФПМГБВВ  
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1.3. Удосконалення правоохоронної діяльності та реформування системи правоохоронних органів в Україні 

1.3.1. Реформування системи МВС України Кафедри адміністративного права і процесу, 

адміністративної діяльності, теорії держави та права, 

управління та роботи з персоналом 

1.3.2. Проблеми реформування кримінально-виконавчої системи України в контексті 

міжнародних пенітенціарних стандартів 

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого 

права, Інститут кримінально-виконавчої служби 

1.3.3. Запровадження інституту пробації в Україні Кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права, кримінального права, адміністративної 

діяльності, юридичної психології, кримінально-

правових дисциплін, досудового розслідування,  

наукова лабораторія з проблем досудового 

розслідування,  

Інститут кримінально-виконавчої служби, 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

1.3.4. Актуальні проблеми правового регулювання, створення та діяльності ювенальної 

юстиції в Україні й інших країнах світу 

Кафедри кримінального процесу, кримінального 

права, адміністративного права і процесу, 

адміністративної діяльності, досудового 

розслідування, кримінології та кримінально-

виконавчого права, юридичної психології,  

наукова лабораторія з проблем досудового 

розслідування,  

наукова лабораторія з проблем кримінальної міліції,  

Інститут кримінально-виконавчої служби, 

ННІПФПСКМ 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності правоохоронних органів 

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

адміністрації 

Кафедри адміністративного  права і процесу, 

адміністративної діяльності 

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

2.1.3. Актуальні проблеми діяльності органів досудового розслідування в умовах 

реалізації нового кримінального процесуального законодавства 

Кафедри кримінального процесу, досудового 

розслідування, кримінально-правових дисциплін,  

наукова лабораторія з проблем досудового 

розслідування, 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

2.1.4. Удосконалення законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України Кафедра інформаційних технологій 
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2.1.5. Удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів 

кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ 

Наукова лабораторія з проблем кадрового 

забезпечення діяльності ОВС, кафедри 

адміністративної діяльності, управління та роботи з 

персоналом, 

ННІПФПМГБВВ 

2.1.6. Правове регулювання діяльності органів та установ Державної пенітенціарної 

служби України 

Інститут кримінально-виконавчої служби, кафедра 

кримінології та кримінально-виконавчого права 

2.2. Організаційно-управлінське забезпечення діяльності ОВС 

2.2.1. Удосконалення організаційного забезпечення діяльності ОВС України Кафедри адміністративної діяльності, 

адміністративного права і процесу, управління та 

роботи з персоналом, оперативно-пошукової роботи 

та документування, наукова лабораторія з проблем 

громадської безпеки, 

ННІПФПМГБВВ 

2.2.2. Проблеми організації оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ  Кафедри оперативно-розшукової діяльності, 

спеціальної техніки та оперативно-розшукового 

документування, оперативно-пошукової роботи та 

документування, наукова лабораторія з проблем 

кримінальної міліції, 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

2.2.3. Управління органами внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях  Кафедри управління та роботи з персоналом, 

адміністративного права і процесу,  

адміністративної діяльності 

2.2.4. Забезпечення внутрішньої безпеки в ОВС України Кафедра оперативно-пошукової роботи та 

документування, спеціальної техніки та оперативно-

розшукового документування, оперативно-

розшукової діяльності 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

2.2.5. Удосконалення діяльності експертної служби МВС України Кафедра криміналістичних експертиз,  

науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення діяльності ОВС, 

ННІПФЕКП 

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

підготовки, 

ННІПФПМГБВВ 
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2.3. Проблеми взаємодії правоохоронних органів з органами державної влади, населенням, ЗМІ та іншими інститутами 

громадянського суспільства, у тому числі й на міжнародному рівні 

2.3.1. Проблеми міжнародного співробітництва правоохоронних органів України щодо 

протидії транснаціональній злочинності та іншим загрозам національній безпеці 

країн  

Кафедри оперативно-розшукової діяльності, 

оперативно-пошукової роботи та документування, 

спеціальної техніки та оперативно-розшукового 

документування, конституційного та міжнародного 

права, кримінології та кримінально-виконавчого 

права, адміністративного права і процесу, 

адміністративної діяльності, економічної безпеки, 

досудового розслідування, економіко-правових 

дисциплін, організації охорони громадського 

порядку,  

наукові лабораторії з проблем кримінальної міліції,  

з проблем досудового розслідування, з проблем 

громадської безпеки, 

ННІПФПСКМ, ННІПФПМГБВВ, ФПФСП 

2.3.2. Формування позитивного іміджу працівника правоохоронного органу 

 

Кафедри адміністративного права і процесу, 

адміністративної діяльності, управління та роботи з 

персоналом, Інститут кримінально-виконавчої 

служби 

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

забезпеченні правопорядку та громадської безпеки 

Наукова лабораторія з проблем громадської безпеки,  

кафедри організації охорони громадського порядку, 

адміністративного права і процесу,  

адміністративної діяльності, 

ННІПФПМГБВВ 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 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 в Україні 

Кафедри адміністративної діяльності, організації 

охорони громадського порядку,  

наукова лабораторія з проблем громадської безпеки, 

ННІПФПМГБВВ 
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3.1.2. Криміналістичне забезпечення протидії злочинності Кафедра криміналістики та судової медицини,  

наукова лабораторія з проблем досудового 

розслідування,  

науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення діяльності ОВС, 

ННІПФПСКМ, ННІПФЕКП 

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

дисциплін, гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін, 

ННІПФПСКМ, ННІПП 

3.1.4. Забезпечення безпеки дорожнього руху Кафедри автомобільної підготовки, організації 

охорони громадського порядку, наукова лабораторія 

з проблем громадської безпеки, 

ННІПФПСКМ, ННІПФПМГБВВ 

3.2. Теоретичні та прикладні засади запобігання злочинам 

3.2.1. Теоретичні уявлення про злочинність: історія, сучасний погляд, порівняльний 

огляд зарубіжних теорій 

Кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права,  історії держави та права, теорії держави та 

права 

3.2.2. Кримінологічна характеристика та структуризація злочинності в Україні, її 

регіональні (територіальні) особливості 

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого 

права 

3.2.3. Кримінологічна політика України в період розбудови правової держави 

3.2.4. Особа злочинця та злочинна поведінка  

3.2.5. Причини та умови злочинності. Вплив “фонових” явищ на генезис злочинності 

3.2.6. Кримінологічна характеристика та запобігання окремим видам злочинів 

3.2.7. Кримінологічна віктимологія. Віктимологічна профілактика 

3.3. Проблеми протидії окремим видам злочинів 

3.3.1. Протидія нелегальній міграції, торгівлі людьми та сексуальній експлуатації Кафедри оперативно-розшукової діяльності, 

спеціальної техніки та оперативно-розшукового 

документування, оперативно-пошукової роботи та 

документування, кримінології та кримінально-

виконавчого права, адміністративного права і 

процесу, адміністративної діяльності,  

наукова лабораторія з проблем кримінальної міліції  

ННІПФПСКМ, ФПФСП  

 

 

3.3.2. Протидія злочинам у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг 

3.3.3. Протидія тероризму, релігійній та расовій дискримінації, іншим формам 

екстремістської діяльності 
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3.3.4. Протидія організованій злочинності та корупції Кафедри оперативно-розшукової діяльності, 

спеціальної техніки та оперативно-розшукового 

документування, оперативно-пошукової роботи та 

документування, кримінології та кримінально-

виконавчого права, наукова лабораторія з проблем 

кримінальної міліції,  

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

3.3.5. Протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості 

3.3.6. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та 

прекурсорів 

3.3.7. Протидія злочинам проти життя, здоров’я, честі, гідності, статевої свободи та 

недоторканості особи 

3.3.8. Протидія злочинам у сфері господарської діяльності Кафедри оперативно-розшукової діяльності, 

спеціальної техніки та оперативно-розшукового 

документування, оперативно-пошукової роботи та 

документування, економічної безпеки, економіко-

правових дисциплін, кримінології та кримінально-

виконавчого права, гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін, наукова лабораторія з 

проблем кримінальної міліції,  

ННІПФПСКМ, ННІПП, ФПФСП 

3.3.9. Протидія злочинам, що вчиняються неповнолітніми або за їх участю 

 

Кафедри оперативно-розшукової діяльності, 

спеціальної техніки та оперативно-розшукового 

документування, оперативно-пошукової роботи та 

документування, кримінології та кримінально-

виконавчого права, юридичної психології, 

психології та педагогіки, наукова лабораторія з 

проблем кримінальної міліції,  

ННІПФПСКМ, ФПФСП, ННІПП 

3.3.10. Профілактика службових зловживань та корупційних правопорушень серед 

працівників ОВС 

Кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права, адміністративної діяльності 

3.3.11. Протидія кіберзлочинності та шляхи їх вирішення Кафедри інформаційних технологій, оперативно-

розшукової діяльності, спеціальної техніки та 

оперативно-розшукового документування, 

оперативно-пошукової роботи та документування, 

кримінології та кримінально-виконавчого права,  

наукова лабораторія з проблем кримінальної міліції, 

ННІПФПСКМ, ФПФСП 
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3.3.12. Актуальні проблеми методики розслідування окремих видів злочинів Наукова лабораторія з проблем досудового 

розслідування,  

науково-дослідна лабораторія з проблем експертно-

криміналістичного забезпечення діяльності ОВС,  

кафедра досудового розслідування, 

ННІПФПСКМ, ННІПФЕКП 

3.3.13. Протидія злочинам, що посягають на встановлений порядок управління в 

установах виконання покарань 

 

Інститут кримінально-виконавчої служби,  

кафедри кримінології та кримінально-виконавчого 

права, оперативно-розшукової діяльності, 

спеціальної техніки та оперативно-розшукового 

документування, оперативно-пошукової роботи та 

документування, наукова лабораторія з проблем 

кримінальної міліції,  

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

3.4. Інформаційно-аналітичне та оперативно-технічне забезпечення протидії злочинності 

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. Сучасні методи та засоби експертного дослідження автентичності фонограм 

3.4.4. Організація функціонування захищених інтегрованих інформаційно-пошукових 

систем ОВС України 

3.4.5. Використання сучасних технічних засобів та інтернет-технологій органами 

внутрішніх справ у протидії злочинності 

Кафедри інформаційних технологій, оперативно-

розшукової діяльності, оперативно-пошукової 

роботи, спеціальної техніки та оперативно-

розшукового документування,  

наукова лабораторія з проблем кримінальної міліції,  

ННІПФПСКМ, ФПФСП 

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РОБОТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

4.1. Кадрове забезпечення діяльності правоохоронних органів 

4.1.1. Організаційно-правове та методичне забезпечення роботи з формування кадрового 

резерву в системі МВС України 

Кафедра управління та роботи з персоналом, 

адміністративної діяльності, наукова лабораторія з 

проблем кадрового забезпечення діяльності ОВС, 

ННІПФПМГБВВ 
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4.1.2. Юридично-педагогічні засади організації роботи з персоналом ОВС Кафедри управління та роботи з персоналом, 

психології та педагогіки,  

ННІПП 

4.1.3. Організаційно-правові аспекти професійної підготовки особового складу органів 

внутрішніх справ 

наукова лабораторія з проблем кадрового 

забезпечення діяльності ОВС, кафедри вогневої та 

фізичної підготовки, тактико-спеціальної 

підготовки, тактики внутрішніх військ та 

спеціальної підготовки, юридичної психології, 

психології та педагогіки, 

ННІПФПМГБВВ, ННІПП 

4.1.4. Розроблення науково обґрунтованих норм навантаження на персонал ДПтС 

України з урахуванням міжнародної практики 

Інститут кримінально-виконавчої служби, кафедра 

кримінології та кримінально-виконавчого права 

 4.1.5. Розроблення критеріїв і показників оцінки ефективності діяльності органів та 

установ ДПтС України 

4.2. Удосконалення форм та змісту навчально-методичної роботи в системі відомчої освіти 

4.2.1. Проблеми професійної орієнтації, професійного відбору та професійної підготовки 

курсантів у відомчих навчальних закладах, забезпечення етичної, естетичної та 

мовної культури 

Кафедри юридичної психології, психології та 

педагогіки, спеціальної та фізичної підготовки 

академії, юридичного документознавства, іноземних 

мов, наукові лабораторії з проблем психологічного 

забезпечення навчального процесу, з проблем 

кадрового забезпечення діяльності ОВС,  

Інститут кримінально-виконавчої служби, 

ННІПФПСКМ, ННІПФЕКП, ННІПФПМГБВВ, 

ННІПП 

4.2.2. Удосконалення та підвищення ефективності вогневої та фізичної підготовки 

курсантів та слухачів відомчих вищих навчальних закладів  

Кафедри академії з вогневої та спеціальної фізичної 

підготовки, Інститут кримінально-виконавчої 

служби, 

ННІПФПСКМ, ННІПФЕКП, ННІПФПМГБВВ 

4.2.3. Удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у 

ВНЗ МВС України 

Наукові лабораторії з моніторингу якості та 

ефективності заочного навчання, з проблем 

кадрового забезпечення діяльності ОВС, Інститут 

післядипломної освіти, 

ННІЗН 

4.2.4. Удосконалення мовної підготовки та техніки складання й оформлення 

документів у системі правоохоронних органів 

Кафедра юридичного документознавства, 

Інститут кримінально-виконавчої служби 



 12 

4.2.5. Професійно орієнтована іншомовна підготовка працівників правоохоронних 

органів 

Кафедра іноземних мов,  

Інститут кримінально-виконавчої служби 

4.3. Соціально-психологічна робота в діяльності правоохоронних органів 

4.3.1. Професіографічні дослідження основних фахових напрямів діяльності ОВС Кафедра юридичної психології 

 4.3.2. Теоретико-прикладні проблеми кримінальної психології 

4.3.3. Психопрофілактична робота в ОВС Кафедри юридичної психології,  

психології та педагогіки, 

ННІПП 

4.3.4. Психологічне забезпечення юридичної діяльності Кафедри юридичної психології, психології та 

педагогіки, наукова лабораторія з психологічного 

забезпечення навчально-виховного процесу, 

ННІПП 

4.3.5. Використання спеціальних психологічних знань в юридичній діяльності 

4.3.6. Формування особистості майбутнього правоохоронця Кафедри психології та педагогіки, юридичної 

психології, наукова лабораторія з психологічного 

забезпечення навчально-виховного процесу, 

ННІПП 

4.3.7. Сучасні форми та методи психологічного забезпечення протидії злочинності 

органами внутрішніх справ 

Наукова лабораторія з психологічного забезпечення 

навчально-виховного процесу, кафедри юридичної 

психології, психології та педагогіки, 

ННІПП 
4.3.8. Проблеми психологічного забезпечення професійної підготовки та адаптації до 

умов службової діяльності працівників органів внутрішніх справ та внутрішніх 

військ 

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

 4.3.10. Здійснення реабілітаційних заходів для персоналу органів та установ ДПтС 

України 

 

 

СХВАЛЕНО 

Вченою радою Національної 

академії внутрішніх справ  

___  ___________ 2013 року              Відділ організації науково-дослідної роботи 


