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Про стан та вдосконалення роботи зі
створення об’єктів інтелектуальної
власності в академії

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора НАВС професора
Чернявського С.С. про стан та вдосконалення роботи зі створення об’єктів
інтелектуальної власності в академії, Вчена рада відзначає, що за останні
20 років вищим навчальним закладом отримано 196 охоронних документів
Державної служби інтелектуальної власності України (138 свідоцтв про
реєстрацію авторського права на твір та 58 патентів України на винаходи,
корисні моделі та промислові зразки).
У 2016 року отримано 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на
твір та 3 патенти. Мультимедійний навчальний посібник «Німецька мова для
правоохоронців» (кафедра іноземних мов) та корисна модель «Пристрій для
руйнування вибухонебезпечних предметів у важкодоступних місцях» (кафедра
криміналістичних експертиз) здобули 1 місце у відповідних номінаціях
щорічного Конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в
навчальних закладах та наукових установах МВС України.
У першому кварталі 2017 року отримано свідоцтво на методику протидії
злочинам, пов’язаним із сепаратистськими діями, підготовлену науковою
лабораторією з проблем кримінальної поліції (Стрільців О.М.). Затверджено
технічні завдання та триває робота з розробки мультимедійних навчальних
посібників з судової бухгалтерії та основ менеджменту (кафедра економічноправових дисциплін (Фещук В.В.) та посібника «Антикорупційна політика в
Україні» (кафедра спеціальної техніки та оперативно-розшукового
документування (Марков М.М.). На опрацюванні в Державній службі
інтелектуальної власності України перебуває 6 заявок НАВС на видачу
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.
17 березня 2017 року підписано Меморандум про співпрацю між
Державною службою інтелектуальної власності України та Національною
академією внутрішніх справ. Одним із перспективних її напрямів буде
реалізація Проекту з підготовки фахівців по боротьбі з кіберзлочинністю та
піратством, створення на базі академії курсів з підготовки правоохоронців за
спеціалізацією, що спрямована на захист прав інтелектуальної власності.
Сумлінно віднеслися до розробки мультимедійних засобів кафедри теорії
держави та права (Завальний А.М.), криміналістики та судової медицини
(Самодін А.В.), філософії права та юридичної логіки (Кравець В.М.), іноземних
мов (Галдецька І.Г.), наукової лабораторії з проблем досудового розслідування
(Вознюк А.А.).
Активну участь у винахідницькій роботі беруть кафедри інформаційних
технологій (Кудінов В.А.), криміналістичних експертиз (Атаманчук В.М.),
спеціальної техніки та оперативно-розшукового документування (Марков М.М.),
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наукова лабораторія з проблем кримінальної поліції (Стрільців О.М.), відділення
автомобільної підготовки (Супруненко О.В.) та група з питань інтелектуальної
власності (Швець Т.В.).
Поряд з цим, потребує активізації робота з підготовки службових творів
навчального та навчально-практичного характеру кафедр юридичної психології
(Кудерміна О.І.), юридичного документознавства (Стратулат Н.В.), досудового
розслідування (Моргун Н.С.), спеціальної фізичної підготовки (Бондаренко В.В.)
та економічної безпеки ННІ № 1 (Герасименко Л.В.), вогневої та вогневої та
спеціальної фізичної підготовки ННІ № 2 (Мазур І.М.), організації охорони
громадського порядку (Куліков В.А.) та тактико-спеціальної підготовки
факультету № 1 ННІ №3 (Каверін О.В.), кримінально-правових дисциплін
(Горбачевський В.Я.), психології та педагогіки (Романенко О.В.) і цивільноправових та господарсько-правових дисциплін факультету № 2 (Тімуш І.С.).
Необхідно закінчити реалізацію запланованих на 2016 рік робіт зі створення
об’єктів інтелектуальної власності кафедрими адміністративної діяльності
(Константінов С.Ф.), адміністративного права та процесу (Кузьменко О.В.),
економіко-правових дисциплін (ФещукВ.В.), конституційного та міжнародного
права (Калиновський Б.В.), історії держави та права (Шкуратенко О.В.),
кримінального права (Савченко А.В.), оперативно-розшукової діяльності
(Никифорчук Д.И.), інформаційних технологій (Кудінов В.А.), юридичного
документознавства
(Стратулат Н.В.),
криміналістичних
експертиз
(Атаманчук В.М.) у правоохоронну практику та освітній процес.
До цього часу не завершено роботу з оновлення (з урахуванням змін
законодавства та новітньої практики правоохоронної діяльності Національної
поліції України) автоматизованих робочих місць оперативного працівника
карного розшуку, оперативного працівника Департаменту захисту економіки,
дільничного офіцера поліції, експерта з балістичних досліджень, експерта з
дактилоскопічних досліджень, експерта з почеркознавчих досліджень, експерта
з техніко-криміналістичного дослідження документів, експерта з досліджень
холодної зброї.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Визнати стан роботи зі створення в академії об’єктів інтелектуальної
власності таким, що відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та
Міністерства внутрішніх справ України, проте потребує подальшого
вдосконалення.
2. Кафедрам адміністративної діяльності (Константінов С.Ф.),
оперативно-розшукової діяльності (Никифорчук Д.И.), криміналістики та
судової медицини (Самодін А.В.), кримінального процесу (Рожнова В.В.),
досудового розслідування (Моргун Н.С.), спеціальної техніки та оперативнорозшукового документування (Марков М.М.), організації охорони
громадського порядку (Куліков В. А.), тактико-спеціальної підготовки
(Каверін О.В.), криміналістичних експертиз (Атаманчук В.М.) до 1 травня
2017 року опрацювати та надати до відділу організації науково-дослідної
роботи пропозиції щодо розроблення методик правоохоронної діяльності для
потреб практичних підрозділів Національної поліції.
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3. Кафедрам адміністративної діяльності^ (Константінов С.Ф.),
оперативно-розшукової діяльності (Никифорчук Д.Й.), економічної безпеки
(Герасименко JI.B.),
спеціальної техніки
та
оперативно-розшукового
документування
(Марков
М.М.),
криміналістичних
експертиз
(Атаманчук В.М.), організації охорони громадського порядку (Куліков В.А.) до
1 травня п.р. завершити роботу з оновлення автоматизованих робочих місць та
забезпечити їх розміщення на веб-порталі НАВС.
4. Кафедрам
адміністративної
діяльності
(Константінов С.Ф.),
адміністративного права та процесу (Кузьменко О.В.), економіко-правових
дисциплін
(Фещук В.В.),
конституційного
та
міжнародного
права
(Калиновський Б.В.), історії держави та права (Шкуратенко О.В.), оперативнорозшукової
діяльності
(Никифорчук
Д.И.),
кримінального
права
(Савченко А.В.), інформаційних технологій (Кудінов В.А.), юридичного
документознавства
(Стратулат Н.В.),
криміналістичних
експертиз
(Атаманчук В.М.) вжити невідкладних заходів щодо завершення до 1 червня
2017 року запланованих у 2016 році робіт з підготовки електронних
дидактичних засобів.
5.
Кафедрам
вогневої
та
спеціальної
фізичної
підготовки
(Бондаренко В.В., Мазур І.М., Бикова Г.В. ), тактико-спеціальної підготовки
(Каверін О.В.) налагодити роботу з патентування технічних рішень відповідно
до профілю їх діяльності.
6. Групі з питань інтелектуальної власності (Швець Т.В.):
6.1. До 20 квітня п.р. опрацювати питання щодо охорони інтелектуальної
власності НАВС на курси дистанційного навчання;
6.2. Надати кафедрам методичну та практичну допомогу щодо
налагодження роботи з патентування технічних рішень відповідно до профілю їх
діяльності.
7. Першому проректорові академії Гусарєву С.Д., проректорам
Запотоцькому А.П., Чернявському С.С., інституту післядипломної освіти
(Удалова Л.Д.), відділам організації та координації освітнього процесу (КоржІкаєва Т.Г.), комп’ютерного та програмного забезпечення (Буренко О.В.),
організації науково-дослідної роботи (Титко А.В.) забезпечити в рамках
підписаного Меморандуму про співпрацю з Державною службою
інтелектуальної власності України реалізацію спільних проектів у науковоосвітній та інформаційних сферах.
8. Відділу комп’ютерного та програмного забезпечення (Буренко О.В.)
забезпечити своєчасне оновлення на веб-порталі НАВС інформації про
результати роботи із охорони об’єктів інтелектуальної власності.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора
професора Гусарєва С.Д. та проректора професора Чернявського С.С.
Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор
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