
Заходи міжнародного співробітництва 

у Національній академії внутрішніх справ у 2018 році 
 

№ Зміст заходу 
Організатори 

(спільно з НАВС) 

Дата 

проведення 

Кількість 

учасників 

Міністерства, відомства, 

навчальні заклади, 

що брали участь у заході 

1. Семінар із питань протидії 

злочинам, учиненим на ґрунті 

ненависті 

Поліцейський коледж 

(Велика Британія), 

Посольство Великої 

Британії 

в Україні 

25 січня 30 Науково-педагогічний склад 

НАВС 

2. Навчальний модуль із підготовки 

Річних національних програм 

євроатлантичної інтеграції 

Офіс зв’язку 

НАТО в Україні 

28 лютого – 

1 березня 

180 Керівники та працівники 

профільних структурних 

підрозділів міністерств та 

інших центральних органів 

державної влади 

3. Тренінг із питань охорони 

публічного порядку та безпеки під 

час проведення заходів із масою 

участю громадян 

Проект «Підтримка 

реформи поліції в 

Україні» (Данія та 

Швеція), КМЄС в 

Україні 

2 березня та 

5-21 березня 

85 Співробітники полку поліції 

особливого призначення № 1 

ГУНП в м. Києві, науково-

педагогічний склад НАВС 

4. Навчальний курс з актуальних 

питань кримінального судочинства 

Левітт Інститут 

міжнародного 

розвитку (США) 

13, 20, 

27 березня, 

3, 10, 17, 

24 квітня 

25 Курсанти НАВС 

5. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових 

умовах» 

Департамент 

безпеки та охорони 

Представництва 

ООН в Україні 

15 березня 30 Працівники організацій, 

фондів та програм під егідою 

ООН в Україні 



6. Семінар із питань діяльності поліції 

в умовах конфлікту та на пост-

конфліктному етапі 

Центр 

гуманітарного діалогу 

(Велика Британія) 

22 березня 45 Апарат РНБО України, МЗС, 

МінТОТВПО, Міноборони, 

Мінюст, МВС, ДСНС України, 

НПУ, АДПС України, НГУ, 

СБУ, науково-педагогічні 

працівники НАВС 

7. Семінар на тему: «Основи 

професійного профайлінгу» 

Фахівці 

Держави Ізраїль, 

Азербайджанської 

Республіки, 

Республіки Білорусь  

13-15 квітня 110 Поліграфологи, практичні 

психологи, співробітники 

правоохоронних органів, 

науково-педагогічні 

працівники НАВС 

8. Тренінг для тренерів із питань 

охорони публічного порядку та 

безпеки під час проведення заходів 

із масою участю громадян 

Проект «Підтримка 

реформи поліції в 

Україні» (Данія та 

Швеція), КМЄС в 

Україні 

10-27 квітня 85 Співробітники полку поліції 

особливого призначення № 1 

ГУНП в м. Києві, науково-

педагогічний склад НАВС 

9. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових 

умовах» 

КМЄС в Україні 16-20 квітня 15 Персонал КМЄС в Україні 

10. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових 

умовах» 

Департамент 

безпеки та охорони 

Представництва 

ООН в Україні 

17 травня 30 Працівники організацій, 

фондів та програм під егідою 

ООН в Україні 

11. Тренінг для працівників відділів 

розслідування особливо тяжких 

злочинів (відділів детективів) 

слідчих управлінь ГУНП в областях 

та в м. Києві 

КМЄС в Україні 21-25 травня 

та 29 травня - 

1 червня 

40 Начальники (заступники 

начальників) відділів 

детективів слідчих управлінь 

ГУНП в областях та в м. Києві, 

науково-педагогічні 

працівники НАВС 



12. Семінар із питань протидії новим 

психоактивним речовинам 

Програма «Дія ЄС 

проти наркотиків та 

організованої 

злочинності» 

(EU-ACT) 

6-8 червня 40 Генпрокуратура, СБУ, НПУ, 

АДПС України, ДФС України, 

ДПтС України, Мін’юст, МОЗ 

України, науково-педагогічний 

склад НАВС 

13. Навчальний курс «Гарантії безпеки: 

практичні підходи у польових 

умовах» 

Департамент 

безпеки та охорони 

Представництва 

ООН в Україні 

7 червня 25 Працівники організацій, 

фондів та програм під егідою 

ООН в Україні 

14. Тренінг із особливостей діяльності 

велопатруля з охорони публічного 

порядку для працівників патрульної 

поліції НПУ 

Проект РТАР (Канада) 

в Україні 

8 та 

11-15 червня 

30 Працівники патрульної поліції 

НПУ 

15. Тренінг із питань охорони 

публічного порядку та безпеки під 

час проведення заходів із масою 

участю громадян 

Проект «Підтримка 

реформи поліції в 

Україні» (Данія та 

Швеція), КМЄС в 

Україні 

8, 11, 15, та 

18 червня 

85 Співробітники полку поліції 

особливого призначення № 1 

ГУНП в м. Києві 

16. Тренінг на тему: «Посилення інсти-

туційної спроможності АМК Украї-

ни щодо проведення ринкових до-

сліджень та ефективного застосу-

вання конкурентного законодавства 

відповідно до стандартів ЄС» 

Фахівці з Литовської 

Республіки, США та 

ФРН 

11-15 червня 120 Працівники центрального 

апарату та територіальних 

відділень Антимонопольного 

комітету України 

17. Тренінг із удосконалення роботи 

працівників поліції на місті події 

КМЄС в Україні 18-22 червня 40 Працівники підрозділів кримі-

налістичного забезпечення 

ГУНП в областях та в м. Києві, 

науково-педагогічний склад 

НАВС 



18. Семінар із обговорення навчальних 

програм підготовки фахівців-

поліцейських із вищою освітою 

Поліція готовності 

землі Баварія (ФРН), 

Представництво Фонду 

Ганса Зайделя в Україні 

20-22 червня 15 ДПООНД МВС України, 

адміністративно-командний та 

науково-педагогічний склад 

НАВС 

19. Тренінг із питань лідерства для 

керівників середньої ланки 

підрозділів поліції 

КМЄС в Україні 25-27 червня 15 Працівники територіальних 

відділів поліції ГУНП в 

Київській області, науково-

педагогічний склад НАВС 

20. Тренінг із питань охорони 

публічного порядку та безпеки під 

час проведення заходів із масою 

участю громадян 

Проект «Підтримка 

реформи поліції в 

Україні» (Данія та 

Швеція), КМЄС в 

Україні 

3-6 та 

9 липня 

85 Співробітники полку поліції 

особливого призначення № 1 

ГУНП в м. Києві 

 


