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Про впровадження у правоохоронну
практику та освітній процес наукових
розробок вчених академії

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора академії професора
Чернявського С.С., Вчена рада відзначає, що здійснювана в академії
організаційна діяльність щодо впровадження результатів наукових досліджень
у правоохоронну практику та освітній процес в 2016 році в цілому відповідає
вимогам МОН та МВС України.
У звітній період реалізовано загалом 94 наукові розробки (53 - планові,
30 - позапланові, 11 - за результатами дисертаційних досліджень докторантів
та ад’юнктів (аспірантів).
Планові наукові розроблення впроваджено переважно у практичну
діяльність Національної поліції (Д ЗЕ- 6; ГСУ - 5; ГУ НП в областях та
м. Києві - 4; ДКР - 2) та МВС України (ДНДЕКЦ - 5; ДПООНД - 3).
Протягом 2016 року позапланово, відповідно до звернень органів
законодавчої та виконавчої влади, доручень МВС України та на замовлення
Національної поліції України, а також за власною ініціативою науковцями
академії проведено 280 експрес-досліджень (за запитами профільних комітетів
Верховної Ради України - 14; за зверненнями народних депутатів України,
утому числі до юридичних клінік - 120; за дорученнями МВС - 97;
за листами Верховного Суду - 2, Конституційного Суду - 10, Європейського
суду з прав людини - 19). За напрямом захисту прав інтелектуальної власності
академії отримано 2 патенти на корисну модель, 2 патенти на промисловий
зразок та 10 авторських свідоцтв на службові твори.
Згідно Плану НД і ДКР НАВС на 2017 рік науковими лабораторіями та
лабораторно-кафедральними
колективами
забезпечується
виконання
65 наукових досліджень з актуальних проблем правоохоронної діяльності,
зокрема 59 - за замовленнями галузевих служб і департаментів ІШ України.
Науковими лабораторіями з проблем досудового розслідування ННІ № 1
(Вознюк А.А.), кримінальної поліції ННІ № 1 (Стрільців О.М.), з проблем
забезпечення публічної безпеки та порядку ННІ № 3 (Костюк В.Л.), експертнокриміналістичного забезпечення ННІ № 2 (Патик А.А.) у першому кварталі
п.р. достроково завершено 7 планових наукових розробок та хпередано
відповідні матеріали для їх впровадження (використання).
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Водночас кафедрам теорії держави та права (Завальний А.М.),
адміністративної діяльності (Константінов С.Ф.), криміналістичних експертиз
(Атаманчук В.М.), тактичної підготовки військ (Троцький Р.С.), вогневої та
спеціальної фізичної підготовки ННІ № 3 (Викова Г.В.) та науково-дослідній
лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення (Патик А.А.)
необхідно завершити роботу з належного оформлення результатів
впровадження планових наукових розробок в освітній процес та практичну
діяльність.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Начальнику відділу організації науково-дослідної роботи Титко А.В.
спільно з керівниками кафедр і наукових лабораторій академії упродовж
2017 року:
1.1. Забезпечити своєчасне завершення планових і позапланових тем
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за пріоритетними
напрямами реалізації стратегії реформування МВС та НП України,
удосконалення організаційно-управлінської, інформаційно-аналітичної та
кадрової роботи, протидії злочинності, забезпечення охорони публічного
порядку та безпеки, а також профілактики правопорушень із обов’язковим
залученням до складу авторських колективів науково-педагогічних і наукових
працівників, ад’юнктів, докторантів, слухачів магістратури, а також
запрошенням в якості безпосередніх співвиконавців представників практичних
підрозділів (замовників).
1.2. Залучати до обговорення проблемних питань під час проведення
конференцій, семінарів, круглих столів фахівців-практиків з числа
поліцейських, які направлені для підвищення кваліфікації, досвідчених
працівників інших правоохоронних органів, суддів, провідних учених
і науковців інших вишів та наукових установ юридичного спрямування,
а також зарубіжних експертів.
1.3.3 огляду на укладені академією угоди про співпрацю з іншими
навчальними закладами, науково-дослідними установами та правоохоронними
органами забезпечити реалізацію спільних науково-дослідних проектів
зі створення автоматизованих робочих місць, розробок у галузі інформаційних
технологій та експертно-криміналістичного забезпечення.
1.4. Щомісячно оновлювати облікові дані стосовно впровадження
результатів НД і ДКР, матеріалів дисертаційних досліджень у законотворчу
діяльність, правоохоронну практику та освітній процес.
2. Керівникам наукових лабораторій Вознюку А.А., Стрільціву О.М.,
Костюку В.Л., Патику А.А. забезпечити:
2.1.
Використання
підготовлених
в
лабораторіях
методик
правоохоронної діяльності, довідкових видань та інших авторських продуктів
у рамках первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації
поліцейських на базі академії.
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2.2.
Своєчасне
авторське
супроводження
наукових
розробок
у практичних підрозділах поліції з належним документальним оформленням
відповідних результатів.
3.
Кафедрам теорії держави та права (Завальний А.М.), адміністративно
діяльності
(Константінов
С.Ф.),
криміналістичних
експертиз
(Атаманчук В.М.), тактичної підготовки військ (Троцький Р.С.), вогневої та
спеціальної фізичної підготовки ННІ № 3 (Викова Г.В.) та науково-дослідній
лабораторії з проблем експертно-криміналістичного забезпечення (Патик А.А.)
до 1 травня 2017 року підготувати та подати до відділу організації науководослідної роботи (Титко А.В.) необхідні матеріали про впровадження
результатів наукових досліджень, проведених у 2016 році.
Контроль за виконанням рішення покласти на проректора академії
професора Чернявського С.С.
Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор

В.В. Чернєй

В.В. Василевич

