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Про роботу спеціалізованих вчених
рад академії

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора НАВС професора
Чернявського С.С. про роботу спеціалізованих вчених рад академії та звіти їх
голів професорів Джужі О.М., Заіки Ю.О., Колодія А.М., Костицького М.В.,
Чернєя В.В. і старшого наукового співробітника Орлова Ю.Ю., Вчена рада
відзначає, що відповідно до законодавства про освіту, науку і науково-технічну
діяльність, Положення про вищі навчальні заклади МВС (наказ від 14.02.2008
№ 62) та Статуту НАВС, вищий навчальний заклад проводить наукову роботу
згідно закріплених напрямів, здійснює фундаментальні, прикладні та експресдослідження з пріоритетом у галузі «Право» («Правознавство», «Правоохоронна
діяльність») та дотичних спеціальностей. Заклад до того ж визнаний провідним у
частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових і
науково-педагогічних кадрів у системі.
У порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, і на клопотання
МВС України рішеннями МОН України в НАВС упродовж понад 25 років
функціонує докторантура та аспірантура (ад’юнктура) з підготовки кандидатів і
докторів наук за державним замовленням вишів і наукових установ, а також за
кошти фізичних і юридичних осіб.
Ураховуючи науковий потенціал персоналу академії (417 докторів
і кандидатів наук, 233 професори і доценти), наказами МОН України створені
і на даний час функціонують 6 спеціалізованих вчених рад (5 - по захисту
докторських і кандидатських дисертацій) за 8 спеціальностями. НАВС є
засновником в Україні введення наукових спеціальностей з юридичної психології,
оперативно-розшукової діяльності, філософії права та інших. Академічні
спецради сприяли розширенню професійної підготовки науковців, як для системи
МВС, так і для органів прокуратури, Служби безпеки, Державної фіскальної
служби, Державної прикордонної служби, Державної пенітенціарної служби,
зміцненню професорсько-викладацького корпусу освітніх та наукових установ
МОН, Мінюсту тощо.
До роботи спецрад залучені представники всесвітньо відомих наукових
шкіл (з 80 докторів наук - 5 академіків і член-кореспондентів НАПрНУ і НАПНУ,
12 професорів КНУ імені Тараса Шевченка, Львівського національного
університету імені І. Франка, НУ «Києво-Могилянська академія», Національної
академії СБУ, НУ Державної фіскальної служби, 10 фахівців Конституційного та
Верховного судів, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ,
Інституту законодавства ВРУ тощо).
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Протягом 2016 року в них захищено 2 докторські та 55 кандидатських
дисертацій (50 % робіт підготовлено здобувачами за державним замовленням,
40 % - працівниками академії). Найбільше захистів відбулося зі спеціальностей:
12.00.09 (25), 12.00.08 (10) та 12.00.03 (8).
Спільними зусиллями Вченої ради, ректорату академії та керівництва
спеціалізованих вчених рад реалізовано низку організаційних заходів щодо
підвищення якості та посилення прозорості їх роботи. Відтак, фактів відхилень
дисертацій на етапах їх попереднього розгляду, публічного захисту та атестації
в МОН України не було.
Наявність наукових шкіл і спеціалізованих вчених рад та якість захисту в
них дисертацій віднесено до рейтингових показників міжнародної класифікації
вишів, є ознакою довіри науковців і позитивно впливають на формування іміджу
в суспільстві як конкретного вишу, так і Національної поліції та МВС в цілому.
Академія забезпечує випуск п’яти періодичних фахових видань та спільний
випуск ще трьох періодичних фахових видань, із яких науковий журнал «Право і
суспільство» включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus
International» (Республіка Польща). У них здобувані наукових ступенів мають
можливість опубліковувати результати дисертаційних досліджень.
Поряд з цим, термін повноважень спеціалізованих вчених рад закінчується в
2017 році і вони потребують пролонгації з включенням до їх складу провідних
науковців інших вищих навчальних закладів і наукових установ. Актуальним
залишається забезпечення системного контролю за дотриманням законодавства
з питань атестаційного процесу, проведенням якісної попередньої експертизи
дисертаційних робіт, належною підготовкою дисертацій та авторефератів,
своєчасним їх оприлюдненням, запобіганням академічному плагіату у працях
здобувачів наукових ступенів. Потребує опрацювання питання щодо входження
академії до Національного репозитарію академічних текстів, який передбачаються
створити у 2017 році на базі Українського інституту науково-технічної експертизи
та інформації.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Звіти голів спеціалізованих вчених рад Національної академії внутрішніх
справ про роботу у 2016 році, а також графік їх засідань на 2017 рік схвалити.
2. Відділу організації науково-дослідної роботи (Братель С.Г.):
2.1. Спільно з головами спеціалізованих вчених рад Джужею О.М.,
Заікою Ю.О., Колодієм А.М., Костицьким М.В., Орловим Ю.Ю., Чернєєм В.В.)
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», вимог нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки України та рішень Вченої ради академії
забезпечити:
2.1.1. Системний контроль за дотриманням кафедрами та науковими
лабораторіями законодавства з питань атестаційного процесу, проведенням
якісної попередньої експертизи дисертаційних робіт, належним оформленням
висновків, проектів авторефератів та інших документів для прийняття їх до
попереднього розгляду та захисту в спеціалізованих вчених радах, а також
матеріалів атестаційних справ.
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2.1.2. Участь у громадському обговоренні проекту Постанови Кабінету
Міністрів України «Про присудження наукових ступенів».
2.2. До 15 лютого 2017 року опрацювати та внести пропозиції щодо
продовження терміну функціонування спеціалізованих вчених рад, повноваження
яких припиняються у 2017 році.
2.3. До 10 лютого 2017 року поінформувати МОН України про результати
роботи спеціалізованих вчених рад НАВС у 2016 році.
2.4. Спільно з відділом комп’ютерного та програмного забезпечення
(Буренко О.В.) забезпечити своєчасне розміщення текстів дисертаційних робіт,
які прийняті спеціалізованими вченими радами до захисту, їх авторефератів та
відгуків офіційних опонентів у відповідних рубриках веб-порталу та електронного
репозитарію академії.
3. Проректорові академії професору Чернявському С.С., відділу організації
науково-дослідної роботи (Братель С.Г.):
3.1. До 1 березня 2017 року опрацювати та внести пропозиції щодо
налагодження співпраці з Українським інститутом науково-технічної експертизи
та інформації, провідними вищими навчальними закладами (Київським
національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним технічним
університетом України «Київський політехнічний інститут», Національним
університетом «Києво-Могилянська академія», Національним авіаційним
університетом тощо) з питань розроблення та використання програмного
забезпечення для перевірки дисертацій на наявність академічного плагіату.
3.2. Опрацювати питання щодо входження академії до Національного
репозитарію академічних текстів, який передбачаються створити у 2017 році на
базі Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації.
3.3. Сприяти здобувачам наукових ступенів в опублікуванні результатів
їх досліджень у зарубіжних наукових періодичних виданнях, а також збірниках,
включених до міжнародних наукометричних баз.
4. Попередити завідувачів кафедр і наукових лабораторій, наукових
керівників (консультантів) ад’юнктів, аспірантів та докторантів, голів і секретарів
спеціалізованих вчених рад про персональну відповідальність у разі виявлення
фактів академічного плагіату в дисертаційних працях.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора академії
професора Чернявського С.С.

Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор

В.В. Василевич

