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Вельмишановні делегати конференції та присутні!

Ураховуючи положення законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову 
і науково-технічну діяльність», «Про Національну поліцію», Статуту НАВС, дозвольте 
представити вашій увазі щорічний звіт ректора про здобутки й досягнення за минулий 
навчальний рік та окреслити перспективні завдання розвитку Академії на наступний. 

Упродовж звітного періоду реалізація пріоритетних напрямів діяльності Академії 
здійснювалась відповідно до чинного законодавства, нормативних актів Кабінету 
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Національної поліції України, з урахуванням положень Стратегічного плану 
розвитку Національної академії внутрішніх справ на 2018-2024 роки, рішень 
Конференції трудового колективу, оперативних нарад за участю ректорів закладів 
вищої освіти та рекомендацій Наглядової ради НАВС. 

Основні зусилля ректорату та всього науково-педагогічного складу НАВС були 
спрямовані на виконання місії Академії та умов колективного договору, забезпечення 
якісної підготовки фахівців та утвердження Академії як провідного національного 
закладу вищої освіти правоохоронного спрямування, формування високоефективної 
наукової діяльності та інноваційного розвитку всіх структурних підрозділів закладу 
вищої освіти, активізації міжнародної співпраці та максимальну інтеграцію Академії до 
європейського й світового освітнього простору, недопущення виявів корупційних 
правопорушень та запобігання поширенню коронавірусних захворювань серед 
постійного і перемінного складу.

Створено міжнародний центр безпекових досліджень, центр вивчення проблематики 
спеціальних методів розслідування та оперативно-технічного документування, 
Прикарпатський центр первинної професійної підготовки.

Cамостійний статус одержали: 
• навчально-тренувальне відділення 
• домедичної підготовки 
• відділення автомобільної підготовки 

Запроваджено нові напрями: 
• протидія наркозлочинності
• ювенальна превенція
• поліцейський офіцер громади + 

Чіткій управлінській діяльності сприяли як оновлення внутрішніх нормативних актів та 
документів, так і злагоджена й самовіддана праця кожного працівника Академії, яка 
дала змогу виконати значний обсяг роботи щодо прискореного переходу на технології 
дистанційного та змішаного навчання, переформатування та адаптації освітнього 
процесу й наукової діяльності  нашого закладу до роботи в складних умовах, пов’язаних 
із кризою, що виникла через пандемію COVID-19, за що висловлюю вам щиру вдячність.



Завдяки нашій спільній  праці, Національна академія внутрішніх справ впевнено 
продовжує тримати лідерські позиції серед найпрестижніших закладів вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання.

За рішенням Кабінету Міністрів України № 605-р від 14 серпня 2019 року 100-річний 
ювілей Національної академії внутрішніх справ було відзначено на державному рівні. 

З цієї нагоди Національний банк України випустив в обіг пам’ятну монету «100 років 
Національній академії внутрішніх справ» (номіналом дві гривні), а Укрпошта – художній 
поштовий конверт з оригінальною маркою «Національна академія внутрішніх справ». 
Забезпечено виготовлення ювілейного пам’ятного знака «100 років Національній 
академії внутрішніх справ», завершено підготовку документально-історичного 
ювілейного видання «Національна академія внутрішніх справ – 100 років: історія та 
сучасність».

З визначною датою колектив Академії привітали Президент України Володимир 
Зеленський, Парламент і Уряд, Міністр внутрішніх справ України, Голова Національної 
поліції України, керівники центральних органів виконавчої влади, президенти 
національних академій наук, очільники громадських організацій та міжнародні 
партнери.
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Розділ 1. 
загальні відомості

Національна академія внутрішніх справ – провідний заклад вищої освіти Міністерства 
внутрішніх справ, що належить до когорти лідерів серед юридичних вишів країни з 
широким міжнародним визнанням. 

До складу НАВС входить чотири навчально-наукових інститути, інститут підготовки 
керівних кадрів та підвищення кваліфікації, Прикарпатський факультет, два центри 
первинної професійної підготовки, докторантура та ад’юнктура, юридичний ліцей.

Місією Академії є підготовка професіоналів сектору безпеки на всіх рівнях академічної 
освіти для захисту прав людини й українського суспільства за найкращими 
національними і світовими практиками на засадах інноваційності та партнерства. 

5

Історія НАВС починається зі створення Курсів міліціонерів 11 червня 1921 р., 
реорганізованих у Всеукраїнську школу. 

З 1960 р. – КВШ МВС СРСР. Відповідно до постанови КМУ від 27 січня 1992 р. утворено 
Українську академію внутрішніх справ. 

У грудні 1996 р. Указом Президента України їй надано статус Національної 
(Національна академія внутрішніх справ України). В 1997 р. Академія здобула IV 
(найвищий) рівень акредитації.

У вересні 2005 р. НАВСУ реорганізовано в Київський національний університет 
внутрішніх справ. Розпорядженням КМУ 27 серпня 2010 р., університет реорганізовано 
в Національну академію внутрішніх справ. 

Статус академії як національної було підтверджено Указом Президента України 
«Про Національну академію внутрішніх справ» від 31 серпня 2010 року.



За 100-річну історію заклад пройшов чимало етапів становлення і розвитку й лише з 
набуттям Україною незалежності, у нових реаліях і з оновленими структурою та 
стратегією, відповідно до сучасних векторів і національних інтересів, радикально 
вдосконалив і розширив напрями діяльності, неодноразово підтвердив національний 
статус, якісно надає послуги з підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів за 
напрямом «Право» й дотичними спеціальностями.

Тільки за останіх 30 років закладом підготовлено 112 тис. юристів-правоохоронців, які 
обіймають посади в центральних апаратах МВС та НПУ, в кожному з територіальних 
підрозділів поліції (у тому числі на Сході), представлені в інституціях всіх гілок влади. 
Серед випускників і працівників різних років – понад 250 генералів та Герої України.
Особовий склад вишу – дієвий резерв МВС і надійний партнер столичного та інших 
гарнізонів поліції з охорони публічного порядку та безпеки. На його базі в порядку 
післядипломної освіти підвищили кваліфікацію понад 50 тис. працівників, зокрема 
управлінської ланки. 

За завданням керівництва держави сформовано, підготовлено і екіпіровано з 
відрядженням до зони бойових дій батальйон «Миротворець» (2014 рік), досвід 
операцій  АТО/ООС вивчався на місці викладачами і науковцями. Випускники Академії і 
на даний час забезпечують суверенітет й територіальну цілісність України на Сході (39 
колишніх слухачів та курсантів віддали своє життя при виконанні громадянського 
обов’язку). 

6



Академія запровадила навчання студентів за чотирма військово-обліковими 
спеціальностями (з 2018 року кадровий потенціал Збройних сил поповнено на 500 
офіцерів запасу).  

У створеному з ініціативи НАВС юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва в 
порядку соціального захисту навчаються діти, батьки яких – співробітники 
правоохоронних органів, загинули або зазнали каліцтва під час виконання службових 
обов’язків, у тому числі при проведенні АТО/ООС (1,5 тис. випускників-ліцеїстів 
продовжують династії правоохоронців).

Протягом останніх декілька років у Академії вдосконалено умови навчання: утричі 
розширено навчальні площі з 20 автономними локаціями в столиці й областях. Зведено 
й облаштовано за європейськими зразками нові навчальні корпуси, спеціалізовані 
полігони, тири та стрільбища, багатофункціональні спортивні й оздоровчі комплекси, 
гуртожитки, їдальні й інші об’єкти цільового призначення. На базах профільних 
інститутів і факультету за  інноваційними методиками здійснюється підготовка фахівців 
за основними напрямами поліцейської роботи (оперативно-розшуковий блок, слідство, 
превентивна діяльність, підрозділи детективів, дізнавачів і криміналістів, бійці загону 
швидкого реагування «КОРД»), а також судових експертів МВС і державних службовців 
на замовлення низки центральних органів виконавчої влади. Кваліфікацію за 
міжнародними тренінговими програмами підвищують судові охоронці, поліграфологи, 
аудитори, піротехніки, аварійні комісари тощо.
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Глобальні виклики сьогодення та вимоги діджиталізації обумовили запровадження 
нових актуальних для практики спеціалізацій (протидія кіберзлочинності, кримінальний 
аналіз, антикорупційний менеджмент, оперативно-технічне документування, 
практична психофізіологія, правнича лінгвістика, безпека медіа, гендерна 
компетентність, екстремальна медицина), розроблення сучасних приладів і технологій 
у галузі спеціальної та криміналістичної техніки (отримано сотні патентів і авторських 
свідоцтв) з наданням допомоги органам правосуддя в проведенні унікальних 
експертиз.

Невід’ємним компонентом освітнього процесу є наукова діяльність, широко 
представлені досягнення наукових шкіл Академії та напрацювання кількох поколінь 
дослідників. Учені активно долучаються до законотворчої роботи, співпрацюють з 
комітетами Верховної Ради України, здійснюють тлумачення правових актів за 
зверненнями правничих інституцій. Ефективно функціонують аспірантура (ад’юнктура) 
й докторські спеціалізовані вчені ради, що сприяє розширенню профільної підготовки 
науковців для системи МВС та органів прокуратури, безпеки, державних фіскальної, 
прикордонної і пенітенціарної служб, зміцненню якісного складу освітніх та наукових 
установ МОН України. Академія є ініціатором введення в Україні нових наукових 
галузей, зокрема з юридичної психології й теорії оперативно-розшукової діяльності. 

Розгорнуто діяльність мережі юридичних клінік з надання правової допомоги 
населенню (насамперед пенсіонерам, студентам, тимчасовим переселенцям, 
учасникам бойових дій). Заклад добре знаний серед національних вишів за кількістю 
призових місць у міжнародних і всеукраїнських конкурсах й олімпіадах, досягненнями в 
громадському та культурному житті. Патріотично мобілізує участь батальйону Академії 
в усіх військових парадах і знакових акціях у столиці.

Академія плідно взаємодіє з міжнародними організаціями (Офіс Ради Європи в Україні, 
Консультативна місія Європейського Союзу, Представництво ООН в Україні, Офіс НАТО 
в Україні, Група Світового банку, ІСТАР, Європейське бюро з боротьби із шахрайством, 
Червоний Хрест, посольства США, Канади, Грузії та низки інших держав), традиційно 
представляє Україну в Асоціації європейських поліцейських коледжів, Конференції  
керівників закладів вищої освіти поліції країн Центральної та Східної Європи, її 
авторитет закріплено багаторічним партнерством із провідними освітніми закладами й 
поліцейськими установами понад 40 країн. 

НАВС – єдиний в Україні сертифікований заклад із функціями підготовки персоналу 
МВС, НПУ і НГУ для миротворчих місій ООН та ОБСЄ.

Поступово зміцнюючи свій потенціал, Академія утверджується за всіма напрямами 
освітньої діяльності, удосконалює професійні навички персоналу, розвиває 
матеріально-технічне оснащення та інфраструктуру загалом, зарекомендувала себе як 
потужний науковий і методичний центр підготовки нової генерації правоохоронців.
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Розділ 2. 
Навчальні підрозділи 
(структура, загальна характеристика)

Навчальні підрозділи

9

Навчально-науковий
інститут №1

Навчально-науковий
інститут №2

Навчально-науковий
інститут №3

ННІ заочного та дистанційного 
навчаня

Прикарпатський
факультет

Юридичний ліцей
ім. Ярослава 
Кондратьєва

Відділ докторантури
та ад’юнктури

Прикарпатський центр 
первинної професійної 

підготовки 
«Академія поліції»

Інститут підготовки керівних 
кадрів та підвищення 

кваліфікації

Навчально-тренувальне 
відділення домедичної 

підготовки

Навчально-практичний центр 
курсової спеціальної 

підготовки та підвищення 
кваліфікації фахивцив у сфері 

піротехнічних виробів

Київський центр первинної 
професійної підготовки 

«Академія поліції»

Наукова лабораторія з проблем протидії злочинності ННІ №1

Наукова лабораторія з проблем превентивної діяльності та запобігання 
корупції ННІ №3

Наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та 
психофізіологічних досліджень ННЗДН

Науково-дослідна лабораторія з проблем криміналістичного забезпечення 
та судової експертології ННІ №2

Тактичної підготовки 
ННІ№3

Теорії держави та права

Правничої лінгвістики
Оперативно-розшукової 

діяльності
Економічної безпеки 

та фінансових розслідувань

Поліцейського права

Історії держави та права

Конституційного права 
та прав людини

Публічного управління 
та адміністрування

Кримінального права

Кримінології 
та кримінально-виконавчого 

права

Кримінального процесу

Цивільно-правових дисциплін
Криміналістики та судової 

медицини

Інформаційних технологій 
та кібербезпеки ННІ №1 

Філософії права та 
юридичної логіки

Військової підготовки

Юридичнох психології

Вогневої підготовки
Спеціальної фізичної 

підготовки

Криміналістичного 
забезпечення та судових 

експертиз ННІ №2

Кафедри

Наукові підрозділи
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Навчально-науковий інститут №1

Здійснює підготовку кадрів ступеня бакалавра 
та магістра для органів досудового 
розслідування та кримінальної поліції 
Національної поліції України за 
спеціальностями «Право» та 
«Правоохоронна діяльність».

Навчально-науковий інститут № 1 
(Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта Поштова)

Кількість здобувачів освіти:

Аудиторний фонд:

Спецаудиторії:

Бібліотеки:

Спец бібліотеки:

Актові зали:

Стадіони:

Стрілецькі комплекси:

Полігони, тактичні містечка:

Їдальні:

Спальні корпуси:

курсанти – 1351; здобувачі ступеня магістр – 62 

52, загальна площа –3005,7 м², навчальних місць – 2300 

4, загальна площа – 201,9 м², навчальних місць – 120 

1, загальна площа – 241,1 м², читальних залів – 2, 
примірників – 72937

1, загальна площа – 126.35 м², читальних місць – 60

3, загальна площа – 998 м², посадочних місць – 910

2, загальна площа – 12000 м²

2, напрямів стрільби, які можуть використовуватися 
одночасно – 12

8, навчальних місць, які можуть використовуватися 
одночасно – 84

1, загальна площа – 800 м², посадочних місць – 500

5, загальна площа – 2428.15 м², ліжко-місць – 1060
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Здійснює підготовку 
спеціалістів-криміналістів органів 
досудового розслідування та експертів 
Експертної служби МВС України за 
спеціальністю «Право» (081), підготовку 
кадрів для кримінальної поліції Національної 
поліції України за спеціальністю 
«Правоохоронна діяльність» (262).

Навчально-науковий інститут № 2 
(м. Київ, вул. Генерала Карбишева, 3)

Аудиторний фонд:

Спецаудиторії:

Бібліотеки:

Спец бібліотеки:

Актові зали:

Стадіони:

Тири:

Полігони, тактичні містечка:

Їдальні:

Спальні корпуси:

Навчально-науковий інститут №2

загальна площа – 976 м², навчальних місць – 1630

1, загальна площа – 31 м², навчальних місць – 50

1, загальна площа – 212.7 м², читальних залів – 1, 
примірників – 61 тис.

1, загальна площа – 24 м², читальних місць – 14

1, загальна площа – 400 м², посадочних місць – 351

1, загальна площа – 4884 м²

1, напрямків стрільби, які можуть використовуватися 
одночасно – 4

10, навчальних місць, які можуть використовуватися 
одночасно – 217

1, загальна площа – 1057 м², посадочних місць – 400

1, загальна площа – 1710 м², ліжко-місць – 547

Кількість здобувачів освіти: курсанти – 341; студенти – 83; 
здобувачі ступеня магістр – 19
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Навчально-науковий інститут №3

Здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої 
освіти бакалавра та магістра (державне 
замовлення, за кошти фізичних або юридичних 
осіб) за спеціальностями «Право», 
«Правоохоронна діяльність», «Психологія».

Навчально-науковий інститут № 3 
(м. Київ, вул. Колекторна, 4)

Кількість здобувачів освіти:

Аудиторний фонд:

Спецаудиторії:

Бібліотеки:

Спец бібліотеки:

Актові зали:

Стадіони:

Тири:

Полігони, тактичні містечка:

Їдальні:

Спальні корпуси:

курсанти – 383, студенти – 763;
здобувачі ступеня магістр – 38 

загальна площа – 3118,1 м², навчальних місць – 2311

1, загальна площа – 71,5 м², навчальних місць – 60

1, загальна площа – 1183,4 м², читальних залів – 3, 
примірників – 98,3 тис.

1, загальна площа – 165,1 м², читальних місць – 44

2, загальна площа – 720,6 м², посадочних місць – 700

два спортивних майданчика площею 870 м² та 4000 м²

2, бойовий для 4 напрямків стрільби, які можуть 
використовуватися одночасно, та мультимедійний тир

полігони – 2, тактичні містечка – 2 

1, загальна площа – 1313,72 м², посадочних місць – 860

4, загальна площа – 11683 м², ліжко-місць – 1032
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Здійснює підготовку кадрів для підрозділів 
кримінальної поліції, превентивної діяльності та 
органів досудового розслідування 
Національної поліції України, за 
спеціальностями «Право» та «Правоохоронна 
діяльність». Забезпечує підготовку фахівців з 
числа цивільних осіб, слухачів первинної 
професійної підготовки поліцейських та 
підвищення кваліфікації працівників 
Національної поліції України.

Прикарпатський факультет 
(м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 3)

Аудиторний фонд:

Спецаудиторії:

Бібліотеки:

Спец бібліотеки:

Актові зали:

Стадіони (футбольне поле, 
бігова доріжка):

Тири:

Полігони, тактичні містечка:

Їдальні:

Спальні корпуси:

Прикарпатський факультет 
(м. Івано-Франківськ)

загальна площа – 828,3 м², навчальних місць – 522

1, загальна площа – 34.5 м², навчальних місць – 32

1, загальна площа – 125 м², читальних залів – 1,
читальних місць – 12, примірників – 20,8 тис.

1, загальна площа – 16,1 м², читальних місць – 32

1, загальна площа – 268,26 м², посадочних місць – 260

1, загальна площа – 1250 м²

1, напрямків стрільби, які можуть використовуватися 
одночасно – 4

7, навчальних місць, які можуть використовуватися 
одночасно – 160

1, загальна площа – 1011 м², посадочних місць – 440

1, загальна площа – 2100 м², ліжко-місць – 320

Кількість здобувачів освіти: курсанти – 251 
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Юридичний ліцей 
імені Ярослава Кондратьєва
Ліцей є державним закладом загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня з профільним 
навчанням і допрофесійною підготовкою, який 
забезпечує здобуття ліцеїстами повної 
загальної середньої освіти, їх виховання, 
отримання поглибленої юридичної та 
посиленої фізичної підготовки.

Юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва 
(м. Київ, проспект Повітрофлотський, 53)

Кількість здобувачів освіти:

Аудиторний фонд:

Бібліотеки:

Актові зали:

Стадіони:

Спортзала:

Їдальні:

Спальні корпуси:

ліцеїстів – 195 

площа – 341,7 м², навчальних місць – 268

1, загальна площа – 88 м², читальних залів – 1, 
примірників – 10,3 тис.

1, загальна площа – 209 м², посадочних місць – 200

1, загальна площа – 224,5 м²

1, загальна площа – 75 м²

1, посадочних місць – 92

1, загальна площа – 2498 м², ліжко-місць – 204
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Здійснює підготовку осіб, яких вперше 
прийнято на службу в поліцію.

Київський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» 
(Київська область, Вишгородський район, с. Новосілки, урочище Лужок)

Аудиторний фонд:

Актові зали:

Стадіони:

Тири:

Полігони, тактичні містечка:

Їдальні:

Спальні корпуси:

Київський центр первинної 
професійної підготовки 
«Академія поліції»

загальна площа – 700,5 м², навчальних місць – 300

1, загальна площа – 114.2 м², посадочних місць – 100

2, загальна площа – 1600 м²

1, напрямків стрільби, які можуть використовуватися 
одночасно – 4

10, навчальних місць, які можуть використовуватися 
одночасно – 160

1, загальна площа – 383 м², посадочних місць – 120

2, загальна площа – 1312.2 м², ліжко-місць – 280

Кількість здобувачів освіти: 319 осіб
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Прикарпатський центр первинної 
професійної підготовки 
«Академія поліції»

Здійснює підготовку осіб, яких вперше 
прийнято на службу в поліцію.

Прикарпатський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» 
Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 3)

Ліцензійний обсяг:

Аудиторний фонд:

Актові зали:

Спортивні зали:

Стадіони (футбольне поле,
бігова доріжка):

Тири:

Полігони, тактичні містечка:

Їдальні:

Спальні корпуси:

до 300 осіб

загальна площа – 634.8 м², навчальних місць – 300

1, загальна площа – 268,26 м², посадочних місць – 260

1, загальна площа – 551,8 м² 

1, загальна площа – 3100 м²

1, напрямків стрільби, які можуть використовуватися 
одночасно – 5

2, навчальних місць, які можуть використовуватися 
одночасно – 60

1, загальна площа – 1011 м², посадочних місць – 445

2, загальна площа – 750 м², ліжко-місць – 300
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Навчально-науковий інститут заочного та
дистанційного навчання

Інститут підготовки керівних кадрів та 
підвищення кваліфікації

Здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та магістра 
(за державним замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб) за 
спеціальностями: “Право” (081), “Правоохоронна діяльність” (262), “Психологія” 
(053), “Публічне управління та адміністрування” (281).

Підготовка здобувачів здійснюється у місті Києві та шести регіональних 
відділеннях інституту (Вінницьке, Житомирське, Закарпатське, Кіровоградське, 
Миколавївське та Рівненське).

В інституті

Навчається (всього)

з них: бакалаври

магістри

Випустили у 
2021 році:

Навчається (всього)

з них: бакалаври

магістри

3093

1895

4988 осіб

1352

914

4

28

384

2226 осіб

Нормативне та методичне забезпечення освінього процесу

Ліцензії у сфері післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Підготовлено професійних програм у 2021 році

Залучено до освітнього процесу практичних працівників

Розроблено дистанційних курсів

Ведуться електронні бази данних в інституті

Навчальні полігони та інновації, які використовуються в 
освітньому процесі:  “Наркопритон”, “Кабінет державного 
службовця” із кімнатою пред’явлення для впізнавання з 
позавізуальним спостереженням; “Зелена кімната”; “Солом’янський 
районний суд міста Києва”; “Місце дорожньо-транспортної пригоди”; 
“Психотренінговий комплекс”; Інтерактивна дошка; Квадрокоптер

34

6

8
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Інститут підготовки керівних кадрів та 
підвищення кваліфікації

Пройшли навчання
2020-2021 н.р.

7154 осіб

992

484

544 400

822

4796

568

671

2084

1476

4800

1000

297 -

-

-

-

-

-

-

-

211

Всього

з них: КОРД

з них: начальники районних відділів

заступники начальників районних 
відділів

слідства; дізнання карного розшуку

інші категорії

внутрішньої безпеки, карного 
розшуку; криміналістичного 
забезпечення; оперативної служби

патрульної поліції

пройшли довгострокове підвищення 
кваліфікації

короткострокове підвищення 
кваліфікації поліцейських

післядипломне навчання на договірних
засадах

спеціалізація поліцейських

7000 осіб

Заплановано
2021-2022 н.р.



За звітний період в інституті пройшли підвищення кваліфікації та спеціалізацію 7154 
особи, зокрема 6332 – за державним замовленням та 822 – на договірних засадах.

Проведено підвищення кваліфікації 2044 начальників районних управлінь (відділів) 
територіальних ГУНП та їх заступників за напрямами, а також 97 поліцейських 
підрозділів Департаменту головної інспекції Національної поліції України. Згідно з 
Концепцією запровадження в діяльності органів та підрозділів Національної поліції 
України скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під час 
проведення масових заходів, проведено короткострокове підвищення кваліфікації 85 
поліцейських підрозділів превентивної комунікації.

Забезпечено підвищення кваліфікації у дистанційному режимі 28 працівників 
Державного підприємства «Українські спеціальні системи», 114 працівників Державної 
міграційної служби України, 25 науково-педагогічних працівників юридичного 
факультету Національного авіаційного університету з актуальних питань 
правоохоронної діяльності.

У 2021 році започатковано підвищення кваліфікації державних службовців Верховного 
Суду, яке успішно пройшли 70 осіб.

До післядипломного освітнього процесу залучалися найбільш досвідчені 
науково-педагогічні та наукові працівники кафедр й лабораторій академії, а також 
представники профільних підрозділів МВС, Національної поліції, Державної 
прикордонної служби, інших правоохоронних органів. Загалом у 2020/2021 
навчальному році проведено 848 годин лекційних і практичних занять із залученням 
384 фахівців-практиків.

Активізовано практику впровадження в освітній процес технологій дистанційного 
навчання шляхом проведення лекцій у режимі відеоконференцзв’язку, самостійного 
опрацювання навчальних матеріалів, розміщених у розділі «Дистанційні курси» 
вебпорталу НАВС. За такою формою освіти пройшли навчання 786 осіб.
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Національна академія внутрішніх справ – провідний заклад вищої освіти Міністерства 
внутрішніх справ, який за інтелектуальним рівнем, професійністю та кваліфікованістю 
персоналу, розгалуженою матеріально-технічною базою визнано одним з кращих 
закладів вищої освіти правоохоронної системи.

Академія як навчально-науково-практичний комплекс надає освітні послуги з 
підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра й магістра за спеціальностями 
«Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування» і 
«Психологія» для підрозділів кримінальної поліції, оперативної служби, фахівців з 
кібербезпеки та кримінального аналізу (включаючи кейси щодо роботи з цифровими 
доказами), інспекторів-криміналістів, офіцерів превенції, практичних психологів, а 
також судових експертів.

Національна академія внутрішніх справ на належному рівні забезпечує організацію та 
провадження освітнього процесу для здобувачів всіх ступенів вищої освіти та форм 
навчання та у повному обсязі виконує обов’язкові критерії статусу національного 
закладу вищої освіти, зокрема: 

Базовим елементом системи комплексної підготовки здобувачів вищої освіти в Академії 
є вища юридична освіта, інтегрована в європейську модель професійного навчання 
поліцейських. Проведення всіх видів занять забезпечує висококваліфікований 
науково-педагогічний персонал із залученням досвідчених фахівців МВС та 
Національної поліції, інших правоохоронних і судових інституцій, громадських та 
міжнародних організацій.

Розділ 3. 
організаці� та забезпеченн� �кості освітньої
ді�льності
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В повному обсязі виконуються вимоги Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
(Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.); 

Наявні необхідні ресурси для організації та провадження освітнього процесу, у тому 
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою, а також 
інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом (відповідно до 
статті 16 Закону України «Про вищу освіту»).

Позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої освіти якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) 
відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16 Закону України «Про 
вищу освіту» (критерій починає застосовуватися через два роки після затвердження 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до 
цього його виконання не є обов’язковим); 

Відсутні порушення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 



За такими показниками як академічна репутація, якість навчання, кваліфікованість 
науково-педагогічного персоналу, міжнародне визнання, присутність у глобальному 
інформаційному просторі, кількість наукових публікацій у міжнародних наукометричних 
базах даних Scopus і Web of Science та кількості цитувань цих публікацій, кількість 
здобувачів вищої освіти, залучених до виконання наукової роботи, Національна 
академія внутрішніх справ займає провідні позиції серед закладів вищої освіти України 
зі специфічними умовами навчання та є визнаним лідером української правничої науки.

Згідно з оновленими результатами одного із найбільш авторитетних рейтингів у 
міжнародному освітньому середовищі Webometrics ranking of world’s universities 
(вебометричний рейтинг університетів світу, підготовлений Національною 
дослідницькою радою Іспанії) у липні 2021 року Національна академія внутрішніх справ 
посіла 62 місце із 315 закладів вищої освіти України та 5783 серед 30 000 вишів світу 
(http://www.euroosvita.net). 

У новій версії академічного рейтингу закладів вищої освіти України 
III–IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна 2021», презентованому Центром 
міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів, 
НАВС посіла 143 місце.

За даними Інформаційного освітнього ресурсу «Освіта.ua» підготовлено 
консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2021 року, який визначає 
рейтингові місця вузів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на 
контракт», у якому НАВС посіла 150-151 місце. 

При складанні цьогорічних рейтингів експерти враховували сучасні тенденції розвитку 
вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу 
пандемії COVID-2019. До уваги бралися базові принципи визначення рейтингів 
університетів:
• забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності;
• врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів;
• пріоритетність євроінтеграційних процесів.

Ураховуючи, що для формування зазначених рейтингів використовують лише відкриті 
дані вебресурсів незалежних національних і міжнародних організацій, які 
відображають, серед іншого, й такі показники, як кількість переможців студентських 
олімпіад, конкурсів наукових робіт, отриманих стипендій для молодих учених, 
отриманих патентів тощо, доцільно звернути особливу увагу на якість і своєчасність 
наповнення інформаційних ресурсів Академії та її структурних підрозділів відповідними 
матеріалами.

21



Другий рік поспіль провадження освітнього процесу в НАВС відбувалося відповідно до 
вимог Постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2».

В умовах пандемії Covid-19 виконано великий обсяг роботи із переформатування 
навчального процесу, наукової роботи, прискореного переходу на технології 
дистанційного та змішаного навчання, запобігання поширенню короновірусніх 
захворювань серед курсантів, студентів і співробітників академії.

Особливістю 2020/2021 навчального року було вимушене поєднання очної, 
дистанційної та змішаної форм навчання для здобувачі всіх ступенів вищої освіти та 
форм навчання. Особливості роботи у карантинних обмеженнях дала сильний поштовх 
розвитку інноваційних форм і методів навчання та сприяла швидкій адаптації 
науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти до вимог сьогодення.  Під 
час організації та проведення освітнього процесу активно використовуються 
інноваційні методики підготовки навчально-методичних матеріалів та проведення 
навчальних занять (мозкова атака, дидактична гра, кейс-метод, мікровикладання, 
методи синектики, вільних асоціацій, «кола ідей» тощо), у тому числі із використанням 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), Classroom, платформи 
Zoom, соціальних мереж та  Telegram, ClickMeeting (для проведення вебінарів) та інше.

Однією із інновацій в освітній діяльності у 2020/2021 навчальному році стало активне 
використання дистанційних технологій навчання, завдяки яким вдалося забезпечити 
можливість засвоєння навчального матеріалу здобувачами вищої освіти  під час 
карантинних обмежень. 

За минулий навчальний рік створено курси для більше ніж 500 навчальних дисциплін 
денної та заочної форми навчання, зареєстровано понад 4900 користувачів, з них: 

• 1850 здобувачів денної форми навчання (курсанти), які мають змогу перескладати 
пропуски та незадовільні оцінки, самостійно готуватися до занять;

• 2800 слухачів заочної форми навчання (регіональні відділення), які самостійно 
опрацьовують навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських та 
практичних занять; 

• 250 науково-педагогічних працівників академії, які самостійно розміщують на курсах 
навчальних дисциплін навчально-методичні матеріали та тестові завдання, оновлюють 
їх відповідно до чинного законодавства.

22



23

Дистанційні курси також активно використовуються слухами Інституту підготовки 
керівних кадрів та підвищення кваліфікації та центрів первинної професійної підготовки 
«Академія поліції» (м. Київ та м. Івано-Франківськ).

За звітний період в Національній академії внутрішніх справ було виконано великий 
обсяг роботи щодо якісної організації та забезпечення освітньої діяльності усіх 
структурних підрозділів, зокрема:

• проведено процедуру акредитації освітніх програм здобувачів ступеня вищої освіти 
доктора філософії  (PhD) за спеціальностями 053 «Психологія» та 081 «Право» у 
Національному агентстві зі забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО);

• оновлено навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 
«Право», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», «Публічне управління та 
адміністрування», а також оновлено освітньо-професійні програми із зазначених вище 
спеціальностей;

• схвалено 275 навчальних програм і 380 робочих навчальних програм та 360 
силабусів.

Особлива увага з боку навально-методичного відділу та керівництва Академії 
приділяється плануванню та контролю за виконанням навчального навантаження, 
його рівномірному розподілу між усіма науково-педагогічними працівниками та 
погодинному обліку. Загалом середнє навантаження штатних науково-педагогічних 
працівників у 2020/2021 навчальному році складало 600 години. 

За минулий рік чітко відрегульовано питання погодинної оплати праці 
науково-педагогічних працівників, а підписання контрактів здійснюється на підставі 
розкладів навчальних занять. Так, за 2020/2021 навчальний рік такі контракти були 
укладені з 387 особами. 

Протягом звітного періоду традиційно проводилися оцінювання та контрольні 
перевірки якості підготовки здобувачів вищої освіти, а саме: 
• поточне та підсумкове (семестрове) оцінювання знань; 
• роботи із контролю залишкових знань; 
• ректорські контрольні роботи;
• контроль якості знань, одержаних у дистанційному форматі.
• підсумкове оцінювання випускників на екзаменах і під час захисту кваліфікаційних 
робіт.

Впроваджено нові актуальні для практики спеціалізації (протидія кіберзлочинності, 
кримінальний аналіз, антикорупційний менеджмент, оперативно-технічне 
документування, практична психофізіологія, правнича лінгвістика, переговорна 
діяльність, безпека медіа, гендерна компетентність, екстремальна медицина);

Розроблено дистанційні курси для більше ніж 500 навчальних дисциплін денної та 
заочної форм навчання, підвищення кваліфікації, (зареєстровано понад 5 тис. 
користувачів);
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Успішно проводяться тренінги для працівників ювенальної превенції;

В активній фазі проєкти «Безпечна школа», «Вихователь безпеки», «Барнахус», до 
реалізації яких залучено викладачів і науковців НАВС

Спільно з ГСУ підготовлено навчальний фільм з алгоритмами розслідування злочинів, 
пов’язаних з насильством щодо дитини.

Загалом у 2020/2021 навчальному році атестацію здобувачів вищої освіти пройшли 
3242 особи, з них: 
• 1318 осіб денної форми навчання; 
• 1924 заочної форми навчання. 

Дипломи отримали: 
• 2270 бакалаврів, з них з відзнакою 70; 
• 972 магістри, з них з відзнакою 36.

У центрах первинної професійної підготовки, де навчаються особи, яких вперше 
прийнято на службу у поліцію, навчання здійснюється лише у звичайному (очному) 
форматі. За звітний період: 

Київський центр первинної професійної підготовки:
• завершили навчання  474 особи;
• зараховано на навчання 396 осіб.

Прикарпатський центр первинної професійної підготовки:
• завершили навчання  35 осіб;
• зараховано на навчання 87 осіб.

На особливому контролі перебувають питання своєчасного та якісного надання 
відповідей на звернення фізичних і юридичних осіб, зокрема:

• 775 разів здійснено перевірку та підготовлено інформаційні листи щодо 
підтвердження фактів навчання та отримання документів про вищу освіту в НАВС;

• виготовлено 63 примірники дублікатів дипломів;

• надано відповіді на запити Міністерства освіти і науки України щодо участі у 
процедурі порівняльного аналізу змісту навчальної програми документів про освіту 
іноземних громадян (6 запитів), стосовно проставляння апостилю на документах про 
освіту (27 разів);

• зареєстровано та видано 489 академічних довідок.



Розділ 4. 
Науково-дослідна робота та видавнича ді�льність

Зміцнюючи, відповідно до вимог МВС України, свій потенціал, академія нині розвиває 
всі напрями інноваційної освітньої діяльності, здійснює фундаментальні, прикладні й 
експрес-дослідження з пріоритетом у галузі права та дотичних спеціальностей, 
результати яких активно впроваджуються в законотворчість, правозастосовну 
діяльність й освітній процес, наукове супроводження нормотворчих процесів та є 
базовим центром підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

У повному обсязі виконується план науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт НАВС. Зокрема, поточного року триває реалізація 145 тем плану, що спрямовані на 
забезпечення правоохоронної діяльності, професійної підготовки працівників органів 
МВС і Національної поліції та освітнього процесу, з яких 32 – об’єкти інтелектуальної 
власності.

На замовлення Національної поліції України виконано 51 наукових досліджень, на 
замовлення МВС України – 40. Формами реалізації зазначених наукових досліджень є:

виконуєтьс� 145 тем річного плану
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Науково-педагогічні та наукові працівники академії оприлюднюють результати своїх 
наукових досліджень у наукових публікаціях, кількість яких постійно зростає. Здобутки 
науковців відображено в монографіях і підручниках, навчально-методичних 
посібниках, збірниках квестів і тестів, патентах на винаходи тощо. За період 2020–2021 
навчального року опубліковано більше 100 найменувань наукової, науково-практичної 
та науково-популярної літератури, з яких 11 підручників, 33 посібники та 41 методичне 
видання, 33 монографії, науково-практичних коментар, аналітичний огляд, навчальний 
фільм. 

Унаслідок системної роботи, спрямованої на підвищення рівня оприлюднення 
результатів наукової діяльності, науковці академії щорічно публікують понад сто 
наукових праць у виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними базами 
даних Scopus та Web of Science. 

25

методичні рекомендації 46

навчальні посібники 22

аналітичні огляди

монографії

12

6

довідники 5



Близько 32% науково-педагогічних і наукових працівників мають п’ять і більше 
публікацій у виданнях, що індексуються зазначеними базами. Упродовж 2020–2021 
навчального року вийшло друком 353 наукових публікацій вказаної категорії. Наукові та 
науково-педагогічні працівники академії мають високий рівень цитованості наукових 
праць, що позитивно вливає на показники академії у світових рейтингах. 

Наукові статті, які індексуються в 
міжнародних науковометричних базах

Електронний репозитарій наповнюється новими надходженнями та налічує нині більш 
як 19 тис. матеріалів, що сприяє популяризації праці вчених академії в мережі Інтернет. 
Ця робота означена позитивною динамікою.

Академія приймає участь та посідає престижні місця в міжнародних та вітчизняних 
рейтингах університетів України та світу, таких як, Webometrics Ranking of World 
Universities, Scopus, Google Scholar, Топ-200 Україна, Бібліометрика української науки, 
Топ 10 Київ та інші. Постійне визначення й оприлюднення рейтингів покращує 
розпізнавання та престиж академії серед абітурієнтів, міжнародними освітянськими 
організаціями тощо.
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У Конкурсі на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в 
системі МВС у чотирьох номінаціях НАВС посіла перші місця.

У Всеукраїнському конкурсі на найкраще правниче видання у двох номінаціях НАВС 
посіла два перші місця.

У щорічному конкурсі на кращу монографію, навчальний посібник, підручник, 
художню літературу і наукові праці молодих учених та студентів, які отримали 
визнання серед наукової та освітянської спільноти, академія посіла три призові 
місця.

Провідні науковці академії плідно співпрацюють у складі експертних груп профільних 
комітетів Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, Національної 
академії правових наук, науково-консультативних рад при Верховному і 
Конституційному судах, Міністерства юстиції України та інших авторитетних 
організаціях. Науковці академії за дорученням Голови Верховної Ради України та його 
заступників, голів профільних комітетів, а також депутатських груп активно 
співпрацюють у складі тимчасових творчих колективів та експертних комісій з 
розроблення законопроєктів та/або підготовки наукових висновків на законопроєкти. 
За період 2020-2021 навчального року опрацьовано 146 законопроєктів.
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Робочий візит до академії членів Комітету Верховної Ради України з питань 
правоохоронної діяльності, 12 лютого 2021 року

Робоча нарада за участі керівництва Комітету Верховної Ради України 
з питань освіти, науки та інновацій, 2 лютого 2021 року



Важливе значення для реалізації наукових досліджень в академії має організація та 
проведення міжнародних, всеукраїнських, міжвідомчих наукових і науково-практичних 
конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, панельних дискусій.

В 2020–2021 навчальному році в академії проведено 151 наукових заходів. У їх роботі 
взяли участь провідні вчені, представники органів державної влади, правоохоронних 
органів, зокрема зарубіжних країн, наукові та науковопедагогічні працівники відомчих і 
класичних закладів вищої освіти, наукових установ України.
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Науково-практична конференція з питань стандартизації та систематизації 
поліграфологічної діяльності в правоохоронних органах України за 

сприянням Департаменту оперативно-технічних заходів Національної 
поліції України, 

26 лютого 2021 рік

Міжвідомчий науково-практичний круглий стіл «Перспективи 
удосконалення законодавства у сфері функціонування оперативних 

підрозділів». На порядку денному розроблення нової редакції Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

19 березня 2021 рік



Триває активна розробка сучасних зразків експертно-криміналістичної та спеціальної 
техніки, озброєння, інформаційного та програмного забезпечення. Загалом 
оформлено понад 300 патентів і свідоцтв на винаходи, корисні моделі, АРМи, методики 
тощо.

Знакові видання: 
• підручники «Антикорупційний менеджмент» і «Кримінологія»
• довідники для криміналістів
• методичні рекомендації з розслідування кримінальних проступків
• коментар статей КК України щодо злочинів, учинених злочинною спільнотою
• монографія щодо регламентації обігу зброї 

Протягом 2020–2021 навчального року отримано 5 патентів на винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки та 32 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори 
навчального й практичного характеру (мультимедійні навчальні посібники, методики 
правоохоронної діяльності, дистанційні курси, автоматизовані робочі місця, електронні 
презентації, квести тощо).

Участь академії у щорічній Міжнародній спеціалізованій виставці 
«Зброя та безпека 2021» завжди привертає широку увагу відвідувачів
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Викладачі та науковці академії є постійними учасниками, переможцями та дипломатами 
престижних конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента України та Уряду, НАН 
України, МОН, МВС України, Київського міського голови, інших авторитетних інституцій.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти академії здійснювалася на плановій 
основі за напрямами діяльності наукових товариств, предметних гуртків, організації та 
проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, інших наукових заходів, 
участі у наукових заходах поза межами академії.

У НАВС функціонує Рада молодих вчених академії. Наразі цей осередок об’єднує та 
координує наукову роботу молодих науковців. Рада молодих вчених активно 
співпрацює із закладами вищої освіти й науковими установами, Радою молодих учених 
при МОН України та іншими науковими державними, громадськими установами й 
організаціями.

30

Лауреат премії Президента України для 
молодих вчених 2020 року за цикл 
наукових праць «Сучасна концепція 
кримінально-правової протидії 
організованій злочинності» завідувач 
наукової лабораторії з проблем протидії 
злочинності НАВС доктор юридичних наук 

Андрій Вознюк



Здобувачі вищої освіти академії є стипендіатами премій Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, переможцями, 
дипломантами Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика.

Упродовж 2020–2021 навчального року за результатами участі в конкурсах наукових 
робіт слухачі, курсанти й студенти отримали 16 призових місць, а саме: 
• Міжнародні конкурси – 2;
• Всеукраїнські конкурси – 14 (НАН України – 1, МОН України – 5, 
• МВС України – 6, інші – 2).

За кількістю призових місць у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт 
НАВС має високі показники, а за кількістю призових місць у всеукраїнських олімпіадах з 
навчальних дисциплін і спеціальностей є лідером серед закладів вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання.
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Варті уваги результати редакційно-видавничої діяльності академії. Так, упродовж 
минулого навчального року здійснено додрукарську підготовку 73 видання загальним 
обсягом 11929 сторінок, виготовлено 79 найменувань бланкової продукції для 
освітнього процесу й господарських потреб академії загальним накладом 64726 
примірників.

Гідним визнанням високого наукового рівня видань стали перемоги в 
Конкурсах МВС України.
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Видавнича діяльність 
Академія забезпечує випуск 
п’яти фахових періодичних 
видань (категорії «Б»

Наукові журнали НАВС, що 
включені до переліку 
наукових фахових видань 
України 

Науковий журнал «Філософські та 
методологічні проблеми права» отримав 
диплом ІІ ступеня у номінації 
«Наукові періодичні видання» на конкурсі на 
кращу наукову, науково-технічну та 
профорієнтаційну продукцію в апараті МВС

Науковий журнал «Юридичний часопис 
Національної академії внутрішніх справ» 
отримав диплом ІІ ступеня у номінації 
«Періодичні видання» на Всеукраїнському 
конкурсі на найкраще правниче видання



Представники ректорату та провідні фахівці #НАВС  взяли участь у роботі ІІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової 
експертології, криміналістики та кримінального процесу», яка відбулася в режимі 
онлайн на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України

Команда Національної академії 
внутрішніх справ стала срібним 
призером ХІІІ Всеукраїнського 
правового ВІП-турніру серед 
студентів юридичних закладів 
вищої освіти

VІ Міжнародна науково-практична конференція «РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ»
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Зміцнення науково-педагогічного потенціалу, якісний добір досвідчених, 
компетентних і професійних науково-педагогічних працівників, удосконалення 
структури навчального закладу – завжди є пріоритетними напрямами діяльності 
Академії.

У звітному році, як і у попередні роки, велика увага приділялася збереженню і 
посиленню кадрового науково-педагогічного потенціалу Академії – головної умови 
ефективності її діяльності. 

Зокрема було організовано та забезпечено підготовку матеріалів для проведення 
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.
За результатами конкурсу на посади науково-педагогічних працівників Академії у 
серпні поточного року було обрано 157 осіб, з них на посади:

Під час конкурсного відбору враховували:

• відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам;
• наявність документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 
п’яти років;
• уміння використовувати сучасне мультимедійне обладнання та якість підготовленої 
лекції, наданої на електронному носії;
• звіт про фактично виконану навчальну роботу, методичну, наукову, організаційну та 
інші види робіт за період попереднього трудового договору чи контракту;
• результати голосування на засіданнях кафедр та анкетування здобувачів вищої 
освіти.

Загалом проведена робота дала можливість суттєво поліпшити якісний склад 
працівників Академії.

Розділ 5. 
РОБОТ� З К�ДРОВОГО З�БЕЗПЕЧЕННЯ

професора 46

доцента 64

старшого викладача

 викладача

32

15
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Попри карантинні обмеження, триває активна робота щодо присвоєння вчених звань 
науковим і науково-педагогічним працівникам. 

Так, у 2018/2019 навчальному році було присвоєно 27 вчених звань (з них професорів 6, 
доцентів 21), у 2019/2020 навчальному році – 35 (з них професорів 12, доцентів 20, 
старших дослідників 3), у 2020/2021 навчальному році загальна кількість наукових і 
науково-педагогічних працівників, яким присвоєно вчені звання, становить 35 осіб (з 
них професорів 11, доцентів 20 та старших дослідників 4). 

Однією із форм визнання, підтримки та заохочення працівників в Академії є присвоєння 
почесних звань. Зокрема, у поточному навчальному році за багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий 
особистий внесок у підготовку кваліфікованих фахівців, розвиток відомчої освіти та 
юридичної науки, зміцнення матеріально-технічної бази Академії та активну 
громадську діяльність почесні звання присвоєно:

«Заслужений професор Національної академії внутрішніх справ»:

• Петру Підюкову, провідному науковому співробітникові відділу
організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної  власності,
доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України;

• Володимиру Юсупову, професорові кафедри криміналістичного
забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту №2,
доктору юридичних наук, професороу.

«Заслужений педагог Національної академії внутрішніх справ»:

• Анатолію Кирилюку, доцентові кафедри кримінології та
кримінально-виконавчого права;

• Олександру Лупалу, професорові кафедри публічного управління
та адміністрування, кандидату юридичних наук, доценту;

• Валентині Мироненко, завідувачеві кафедри цивільно-правових
дисциплін, кандидату юридичних наук, доценту;

• Валерію Плєві, професорові кафедри цивільно-правових дисциплін,
кандидату юридичних наук, доценту;

• Івану Приполову, доцентові кафедри оперативно-розшукової діяльності,
кандидату юридичних наук, доценту.
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«Заслужений науковий працівник Національної академії внутрішніх справ»: 

• Олені Василенко, професорові кафедри правничої лінгвістики,
кандидату педагогічних наук, старшому науковому співробітнику;

• Ользі Несен, професорові кафедри криміналістики та судової медицини,
кандидату медичних наук, доценту;

• Дмитру Савицькому, заступникові директора з навчально-методичної
та наукової роботи Інституту підготовки керівних кадрів та підвищення
кваліфікації, кандидату юридичних наук, доценту;

• Євгенії Свободі, професорові кафедри криміналістичного забезпечення
та судових експертиз навчально-наукового інституту №2, кандидату юридичних наук, 
доценту.

«Заслужений працівник Національної академії внутрішніх справ»:

• Таїсії Даниленко, заступникові начальника відділу логістики;

• Галині Медвецькій, начальникові їдальні №2 (вул. Карбишева) відділу організації
та забезпечення харчування;

• Ользі Ніколаєвій, старшому лаборантові кафедри кримінального права;

• Ганні Селегей, завідувачеві гуртожитку №8 відділення
координації житлово-побутового господарства відділу логістики;

• Ганні Рябій, кухареві їдальні №2 (вул. Карбишева) відділу організації та 
забезпечення харчування.



Опрацьовано та направлено до МВС України пропозиції щодо вдосконалення 
організаційно-штатної структури НАВС. Зокрема, створено відділ безпекових 
досліджень (Міжнародний центр стратегічних досліджень) та Прикарпатський центр 
первинної професійної підготовки «Академія поліції». 
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Наразі на постійній основі в академії працює 
1601 працівник, з яких: 

• 350 - науково-педагогічні працівники;
• 90 - наукові працівники;
• 54 - педагогічні працівники;
• 1107 - працівники адміністративного складу.

 Показники наукового потенціалу: 

• 59 - доктор наук;
• 332 - кандидати наук;
• 55 - професори;
• 165 - доцентів;
• 23 - старші наукові співробітники;
• 15 - заслужені юристи України;
• 10 - заслужені діячі науки і техніки України.

На сьогодні на денній формі навчання в академії 
навчається  4441 здобувачів освіти, з них: 

• ННІ № 1 - 2152;
• ННІ № 2 - 443;
• ННІ № 3 - 1184;
• Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) - 166;
• Первинна професійна підготовка - 301.

Загалом у навчальному році атестацію здобувачів 
вищої освіти 943 особи денної форми. 
Усього дипломи отримали:  

• 2222 - бакалаврів, з них з відзнакою - 76;
• 987 - магістрів, з них з відзнакою - 36.



У порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, і на клопотання МВС України,
рішеннями МОН України в НАВС упродовж понад 25 років функціонує аспірантура
(ад’юнктура) з підготовки кандидатів (докторів філософії) і докторів наук за державним
замовленням вишів і наукових установ, а також за кошти фізичних і юридичних осіб.

Ураховуючи наявний науковий потенціал академії, у закладі функціонують п’ять 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступенів вищої освіти 
доктора наук і доктора філософії за 8 науковими спеціальностями. Академія свого часу 
була засновником введення в Україні спеціальностей з юридичної психології, 
оперативно-розшукової діяльності, філософії права та інших. 

11 вересня 2019 року в НАВС вперше в Україні відбувся захист дисертації на здобуття 
ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право». 

Розділ 6. 
Підготовка і атестаці� наукових та 
науково-педагогічних кадрів
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Постійний та перемінний склад відділу докторантури та ад’юнктури
 2021 рік



Робота спеціалізованих вчених рад

Фахівці відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної 
власності (за допомогою спеціальної програми компанії Unicheck) здійснюють 
перевірку текстів дисертацій та авторефератів щодо дотримання здобувачами вимог 
академічної доброчесності. 

11 вересня 2019 року в НАВС вперше в Україні відбувся захист дисертації на здобуття 
ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право». 

Засідання спеціалізованої вченої ради із захисту дисертації на здобуття ступеня 
доктора філософії, 26 лютого 2021 року
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Протягом 2021/2021 навчального року у спецрадах захищено:

дисертацій 136

докторських 18

кандидатських

на здобуття ступеня доктора філософії

57

61
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Ад’юнкт академії Володимир Васечко – 
випускник Програми стажування 
молоді в Апараті Верховної Ради 

України

Ад’юнкт академії  
Тетяна Синоверська 

стипендіат Кабінету Міністрів 
України

Станом на 1 вересня 2021 року в докторантурі та ад’юнктурі академії 
навчаються:

303 особиНавчається (всього)

64за державним замовленням

43з них: ад’юнктів (очна форма)

14ад’юнктів (заочна форма)

7докторанти

239за кошти юридичних та фізичних осіб

6з них: ад’юнктів (очна форма)

227з них: ад’юнктів (заочна форма)

6докторанти



Розділ 7. 
Профорієнтаці� та вступна кампані�

Задля підтримки іміджу та ознайомлення громадськості з Національною академією 
внутрішніх справ представниками НАВС повсякчас проводяться профорієнтаційні 
заходи. Так, за звітний період було відвідано з дотриманням карантинних обмежень 
понад 116 шкіл, де проведено профорієнтаційні та правоосвітницькі зустрічі.

Постійною є також участь представників Академії у загальнонаціональних, 
міжнародних та міських заходах, що надає можливість більшої впізнаваності закладу та 
підвищення авторитету, зокрема:

Загалом за період 2020-2021 навчальний рік організовано та проведено понад 816 
заходів профорієнтаційного характеру, висвітлення яких було охоплено майже 1 471 039 
осіб. У тому числі в засобах масової інформації - 324 (на телебаченні (радіо) - 14, на 
вебпорталі академії - 297, у друкованих виданнях - 13); у соціальних мережах - 285; 
розміщення інформації на рекламних щитах - 71, днів відкритих дверей - 20.  
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участь батальйону НАВС у військовому параді з нагоди 30-ї річниці 
Незалежності України

участь Народного ансамблю барабанщиць в урочистостях з нагоди 
Дня Державного прапора

проведення на базі НАВС турнірів із практичної стрільби та футболу 
“Кубок Міністра внутрішніх справ України” серед закладів вищої освіти, 
що належать до сфери управління МВС тощо.



Щодо вступної кампанії, то з метою забезпечення якісної та своєчасної комунікації з 
потенційними вступниками до Національної академії внутрішніх справ було 
організовано та забезпечено використання аналогових та цифрових інструментів, а 
саме:

Для надання вступникам та їхнім батькам кваліфікованої та достовірної інформації щодо 
Правил відбору та прийому до академії, процедури апеляції, конкурсного відбору та 
інших питань у НАВС постійно діяла телефонна лінія приймальної комісії, а також 
безперебійно функціонували Direct Instagram та Facebook Messenger 24/7. 

підготовка та розповсюдження необхідної поліграфічної продукції 
агітаційно-рекламного характеру. Зокрема, до Міністерства внутрішніх 
справ та територіальних підрозділів Національної поліції України було 
направлено професійно-іміджеву продукцію про НАВС (буклети, 
листівки, газети та календарі) понад 8 тис. примірників, а також 

розміщення на офіційному вебпорталі (http://www.naiau.kiev.ua) та 
інформаційних стендах дані про структуру академії, перелік 
навчальних підрозділів, їх адреси, Правила прийому до академії, 
алгоритми дій для вступу на навчання для здобуття ступенів вищої 

використання сучасних цифрових рішень - у соціальних мережах Instagram та 
Facebook. Активно застосовувалися популярні функції Instagram, такі як 
Stories, Прямі ефіри та «Питання-відповідь», що давало можливість 
структурувати та деталізувати всі пункти з Правил прийому, тим самим 
звернути увагу вступників на важливих питання, а також надати роз’яснення. 
Для швидкого пошуку інформації було створено розділ  в актуальних сторіс 
«Вступ-2021», де зберігається вся важлива інформація щодо етапів вступної 
кампанії, відповіді на питання тощо.
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Розділ 8. 
Міжнародна ді�льність. 
Підготовка іноземних громад�н

Національна академія внутрішніх справ постійно розвиває міжнародне співробітництво 
та сприяє зміцненню зв’язків з іноземними партнерами. 

Академія підтримувала та поглиблювала відносини з профільними закладами вищої 
освіти зарубіжних країн на підставі укладених двосторонніх угод триває активна 
співпраця з міжнародними організаціями, фондами та дипломатичними установами 
іноземних держав в Україні, успішно успішно реалізувала спільні міжнародні проєкти, а 
також проєкти міжнародної технічної допомоги. 

Укладені двосторонні угоди: 34. 
Міжнародні партнери - 40 (Консультативна місія ЄС в Україні, Представництво Фонду 
Ганса Зайделя в Україні, Рада Європи, Представництво ООН в Україні, Представництво 
НАТО в Україні та ін.).

НАВС є членом Асоціації європейських поліцейських коледжів.
Проєкти міжнародної технічної допомоги, реципієнтом яких є Національна академія 
внутрішніх справ: «Операційна підтримка в наданні стратегічних консультацій щодо 
реформування сектору цивільної безпеки України (2019–2021 рр.)», «Підтримка реформ 
з розвитку верховенства права в Україні “ПРАВО”», «Підтримка стійкого розвитку 
підрозділів поліції особливого призначення “КОРД” Національної поліції України».

Проведено більше 80 міжнародних заходів за підтримки КМЕС, Офісу РЄ, 
Регіонального програмного офісу ICITAP, агентств та установ ООН, Посольства США, 
Міжнародного комітету Червоного Хреста, Асоціації європейських поліцейських 
коледжів (АЄПК), Агентства Європейського Союзу з підготовки працівників 
правоохоронних органів (CEPOL) та інших партнерів, зокрема:

• тренінги КМЕС для командно-керівного складу підрозділів публічного правопорядку 
НПУ;

• науково-практична конференція «Захист дитини від насильства та жорстокого 
поводження: сучасні виклики» та навчальні семінари для слідчих і дізнавачів «Захист 
професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні» за підтримки 
Офісу Ради Європи в Україні;

• тренінг для працівників підрозділів кримінальної поліції НПУ за участю представників 
Поліції Держави Ізраїль;

• тренінг з підготовки кризових перемовників за участю експертів з ФБР (США) за 
сприяння Посольства США;
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У серпні 2021 року з метою підготовки та участі у заходах з нагоди відзначення 30-ї 
річниці незалежності України на базі академії перебували парадні розрахунки Зброй-
них сил іноземних держав, країн – партнерів України (близько 300 осіб), а саме: Великої 
Британії, Канади, США, Королівства Данії, Естонської Республіки, Королівства Швеції, 
Латвійської Республіки, Румунії, Республіки Молдови, Литовської Республіки, Грузії, 
Фінляндської Республіки та Словацької Республіки. У межах проєкту «Операційна 
підтримка в наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної 
безпеки України (2019–2021 рр.)» 
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Розвиток міжнародного співробітництва спрямований на обмін передовим 
досвідом у сфері підготовки кадрів поліції та його впровадження в освітній 
процес.

Види міжн. заходів

Міжнародні заходи

Тренінги

Семінари

Лекції

Навчальні квести

Конкурси

Конференції

Всього

Міжнародні заходи

2020

3

12

3

1

1

-

-

21

11

18

-

-

1

2

2

32

Робочі зустрічі

Тренінги

Вебінари

Конференції

Семінари

Круглі столи

Всього

Міжнародні 
онлайн- заходи

Міжнародні 
онлайн- заходи на 
освітній платформі
LEEd CEPOL, в яких
взяли участь
представники НАВС

2

4

12

3

1

-

22

4

7

21

3

-

2

28

Онлайн-курси

Вебінари

Всього

Загалом

-

-

0

43

4

13

17

77

2021
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Розділ 9. 
�нтикорупційна ді�льність та 
гендерна рівність

Дослідження маскулінності в секторі безпеки України - на виконання 
Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека» на період до 2025 року



Здобутки курсантів та курсанток НАВС 
Харків – Гендерний квест – 3 місце 

Здобутки курсантів та курсанток
Дніпро – Міжнародний саміт – 2 місце 

Колектив НАВС на міжнародних та всеукраїнських заходах
з гендерної тематики
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Також проводяться запобіжні заходи щодо виявлення та усунення корупційних ризиків, 
недопущення конфлікту інтересів, виключення неділових стосунків із здобувачами 
вищої освіти.

Відповідно до Антикорупційної програми МВС України на 2020-2022 роки для різних 
категорій працівників територіальних органів МВС, закладів, установ і підприємств, що 
належать до сфери управління МВС, а також працівників Національної гвардії України, 
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та 
спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, 
проведено 4 навчальних семінари в дистанційній формі (у режимі конференц-зв’язку з 
використанням YouTube каналу НАВС) з основних положень антикорупційного 
законодавства, якими охоплено аудиторію у 900 осіб.

Спільно з УЗК МВС України взято участь у розробці та впровадженні системи 
тестування з перевірки знань антикорупційного законодавства уповноваженими 
особами з питань запобігання корупції закладів, установ та підприємств, що належать 
до сфери управління МВС України, а також у розробці критеріїв оцінювання діяльності 
уповноважених осіб з питань запобігання корупції закладів, установ та підприємств, що 
належать до сфери управління МВС України. 
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Колектив НАВС на міжнародних та всеукраїнських заходах з 
гендерної тематики



З метою науково-методичного забезпечення практичної діяльності підрозділів 
системи МВС України та освітнього процесу НАВС фахівцями академії було видано 7 
науково-методичних розробок, зокрема: 

• підручник «Антикорупційний менеджмент»;

• науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» та 

• довідник термінів «Антикорупційне законодавство України»;

• 3 методичні рекомендації: «Порядок звітування за результатами моніторингу 
ефективності заходів з виявлення і запобігання корупції та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності посадових осіб органів системи МВС», «Розслідування 
незаконного збагачення (368-5 КК України)», «Участь спеціаліста у проведенні слідчих 
(розшукових) дій під час розслідування корупційних злочинів».

Курсанти та студенти НАВС взяли участь у конкурсі, який запроваджений 
Консультативною місією Європейського Союзу «Відправимо корупцію на карантин» на 
краще антикорупційне відео та плакат, де представниця академії Миронова Алевтина 
зайняла друге місце в конкурсі «Плакат», а Осадча Карина приз глядацьких симпатій за 
свій малюнок.  З нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією 9 грудня 2020 року в 
академії проведено дводенний антикорупційний марафон – V Міжнародна 
науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в 
міжнародному вимірі», організована Міністерством внутрішніх справ України, 
Національною академією внутрішніх справ, Консультативною місією Європейського 
Союзу в Україні, Національною академією правових наук України, Громадською спілкою 
«Центр запобігання та протидії корупції».
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Удосконалення практичних навичок, набутих курсантами та студентами в процесі 
навчання, відбувається шляхом надання юридичних послуг в юридичних клініках. 
Наразі в НАВС функціонує 4 юридичні клініки: «Захист» (ННІ № 1), «Експерт» (ННІ № 2), 
«DeJure» (ННІ № 3), «Феміда» (ПФ), у складі яких працюють 101 здобувач вищої освіти та 
20 викладачів-консультантів.

Юридичні клініки передусім здійснюють навчальну функцію, що є ефективним
інструментом для набуття студентами й курсантами практичних навичок і закріплення 
теоретичних знань через надання правової допомоги, сприяють формуванню 
професійної компетентності майбутнього правника. 

До роботи юридичних клінік академії у 2020/2021 навчальному році було залучено 176 
здобувачі вищої освіти і 20 викладачів-консультантів, проведено більше 50 
правопросвітницьких заходів з учнівською та студентською молоддю, надано 30 
юридичних консультацій громадянам, в тому числі онлайн. З квітня–червеня 2021 року 
підготовлено 2 апеляційні скарги, які подані до суду, а також 3 заяви до органів 
фінансових установ та приватних компаній.
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Розділ 10. 
Робота юридичних клінік

Юридична клінічна освіта

• Правопросвітницькі заходи з учнівською 
та студентською молоддю

• Юридичні консультації громадянам

• Підготовлено апеляційні скарги

• Підготовлено заяви до органів       
фінансових установ та приватних компаній



Представники юридичних клінік академії є активними учасниками міжнародних, 
всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів і круглих столів, 
олімпіад, конкурсів, літніх шкіл, що проводяться поза межами академії. Зокрема, 
2020–2021 навчальному році здобувачі вищої освіти академії та молоді вчені брали 
участь у більш як 200 заходах.

Юридичні клініки академії активно співпрацюють з регіональними та місцевими 
центрами надання безоплатної вторинної правової допомоги, Асоціацією юридичних 
клінік України, Координаційною Радою молодих юристів при Міністерстві юстиції 
України, Всеукраїнською благодійною організацією «Українська фундація правової 
допомоги», Департаментом патрульної поліції та Управлінням патрульної поліції в м. 
Києві, а також з Головними управліннями Національної поліції України в м. Києві, 
Київській та Івано-Франківській областях. 

Юридичні клініки академії є членами Асоціації юридичних клінік України, плідно 
співпрацюють з аналогічними підрозділами Національного авіаційного університету, 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», Академією адвокатури 
України, Київським національним економічним університетом імені В. Гетьмана 
та іншими закладами вищої освіти.
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Виховання моральних та вольових рис характеру здобувачів вищої освіти, розвиток в 
них фізичних якостей та спортивної техніки у навчальних підрозділах забезпечується 
на заняттях з фізичної підготовки та спортивних секцій.

Їх діяльність спрямовано, перш за все, на підтримання належної фізичної форми 
учасників освітнього процесу і досягнення високих показників у спорті. 

Крім роботи спортивних секцій, ліцеїсти, курсанти та студенти позааудиторно 
ініціативно та групами активно самостійно підтримують фізичний стан, для чого в 
кожному навчальному підрозділі до їх послуг спортивні майданчики та зали, тири, 
автодроми та стадіони з тренажерами та іншим необхідним інвентарем, що сприяє 
вдосконаленню рівня фізичної підготовленості.

Студенти-спортсмени є учасниками, переможцями й призерами різних змагань.

Капрал поліції Анастасія Пряха, курсант 4 курсу ННІ № 1, у складі команди «Авіатор» 
виграла Кубок України з регбі-7. Крім перемоги команди, ще однією нагородою для 
Анастасії Пряхи стало присвоєння спортивного звання «Майстер спорту України».

Розділ 11. 
Спортивна ді�льність
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18 та 22 вересня 2020 року в Києві на острові Долобецькому відбулися змагання серед 
працівників правоохоронних органів і силових структур м. Києва. 

У легкоатлетичному забігу чемпіоном змагань стала команда Національної академії 
внутрішніх справ. Другого дня відбувся чемпіонат з перетягування канату де збірна 
команда НАВС стала срібним призером.

Команда НАВС здобула срібло в Чемпіонаті з футболу серед студентських команд 
столиці. Поєдинок за чемпіонське звання відбувся на легендарному стадіоні «Динамо» 
імені Валерія Лобановського.
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Переможцями та призерами відкритого Чемпіонату Київської області «Комбат 
самозахист ІСО» за розділом бокс Микита Немикін, Дмитро Под’ячев, Костянтин 
Чабанюк, Микола Паливода, Сергій Янишевський.

В листопаді в Центрі службово-прикладних видів спорту відбувся  чемпіонат серії 
комплексних змагань серед правоохоронних органів м. Києва зі стрільби з 
малокаліберної зброї та чемпіонат з практичної стрільби.
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1-2 червня 2021 року на базі Національної академії внутрішніх справ пройшов турнір із 
практичної стрільби «Кубок Міністра внутрішніх справ України» серед закладів вищої 
освіти, що належать до сфери управління МВС.

У турнірі взяли участь сім команд закладів вищої освіти, що належать до сфери 
управління МВС.

За результатами напруженого протистояння абсолютним переможцем серед закладів 
вищої освіти системи МВС стала Національна академія внутрішніх справ.
Фізична культура та спорт є пріоритетним напрямом гуманітарного розвитку академії, 
чинником усебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський нагородив відомчими відзнаками 
спортсменів Національної академії внутрішніх справ, які у складі збірної команди 

України стали переможцями Чемпіонату Європи з боксу



Збірна #НАВС виборола титул чемпіона серед команд силових структур столиці з 
плавання

Представники Національної  академії  
внутрішніх  справ переможці 
Чемпіонату  Європи з бойових  
мистецтв  комбат самозахист ICO

Гравець збірної команди 
Національної академії внутрішніх 
справ – кращий футболіст року серед 
студентів - Василь Чекед (випускник 
магістратури ННІ № 3 #НАВС)
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Під постійним контролем ректорату та Вченої ради академії перебуває хід виконання 
Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, затвердженої 
Кабінетом Міністрів України. 

За звітний період організовано та проведено з дотриманням карантинних обмежень 
понад 350 заходів національно-патріотичного спрямування, зокрема:

• Відзначення ювілейних, історичних, пам’ятних дат і знаменних подій 
у житті українського народу.

• Народний ансамбль барабанщиць Національної академії внутрішніх справ 
брав участь в урочистостях з нагоди Дня Державного прапора за участю 
Президента України Володимира Зеленського, які  відбулися в селі 
Мар’янівка Черкаської області.

• Проведення тематичних занять з розкриттям героїзму попередніх поколінь 
та прикладів відданості народові України.

• Колектив навчально-наукового інституту № 3 впорядкував братську могилу 
воїнів, які загинули восени 1941 року  під  час  оборони міста Києва.

• Здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту № 2 брали 
участь у покладанні квітів до меморіалу «Героям Чорнобиля» до 
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС 
у Деснянській РДА в м. Києві.

До проведення виховних заходів залучаються представники ветеранської організації 
та Асоціації НАВС «Чорнобиль». 

За участю здобувачів вищої освіти підготовлено та розміщено на веб-сайті академії та 
соціальних сторінках мережі інтернет понад 20 тематичних відеоматеріалів 
національно-патріотичного змісту, наприклад:

 • до Дня Соборності України;

 • до Дня Героїв Крут;

 • до Дня вшанування учасників бойових на території інших держав;

 • до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні;

 • до Дня Чорнобильської трагедії та Міжнародного дня пам'яті жертв 
     радіаційних аварій і катастроф;

 • до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги  над нацизмом у 
    Другій світовій війні;

 • до Міжнародного Дня вишиванки;

 • до Дня Києва;

Розділ 12. 
СОЦІ�ЛЬНО-ВИХОВН� РОБОТ� І ДОЗВІЛЛЯ
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 • до Дня Конституції України;

 • до Дня Національної поліції України;

• до Дня Державного прапора;

 • до Дня Незалежності України;

 • до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність,      
             суверенітет і територіальну цілісність України тощо.

На постійній основі проводились різноманітні заходи, спрямовані на неухильне 
дотримання навчальної та службової дисципліни, формування професійної етики та 
естетичної культури, розвитку моральних почуттів, таких як порядність, тактовність, 
чесність, доброта й милосердя, а також відновлення та збереження звичаїв і традицій  
українського народу.

Проведено понад 100 заходів, спрямованих на відновлення та збереження звичаїв 
українського народу, які приурочені до традиційних свят: 

 • Українського козацтва / Дня захисників і захисниць України, 

 • Шевченківські дні, 

 • День рідної мови, 

 • День вишиванки, тощо.

В 2020–2021 навчальному році для здобувачів вищої освіти академії започатковано 
факультативний курс «Професійна етика та естетична культура», в рамках якого 
проведені майстер класи: «Імідж правознавця», «Мовленнєвий етикет», «Мережевий 
етикет (нетикет)», «Іміджелогія як мистецтво створення образу ефективного 
правоохоронця», «Етикет мобільного телефону та мережевий імідж», «Культура 
публічного виступу», «Онлайн простір: правила спілкування» тощо.

Для ліцеїстів юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва проведено лекцію 
«Професійне спілкування», соціально-профілактичну гру «Фотофішка» та проведено 
інтерактивне заняття «Культура спілкування. Профілактика лихослів’я». Для 
першокурсників ліцею член юридичної клініки «Захист», курсант 3-го курсу ННІ № 1 
капрал поліції Алевтина Миронова презентувала власний проєкт «Вето шкідливим 
звичкам».

Здобувачі вищої освіти долучилися до спортивного фестивалю «Сильні України», який 
було проведено під егідою Федерації стронгмену України в НСК «Олімпійський». Одним 
з основних конкурсів заходу була руханка, яку провели імениті спортсмени України та 
світу Василь Вірастюк, Сергій Конюшок і Сергій Пуцов. 

За ініціативи курсантського (студентського) самоврядування НАВС здобувачі вищої 
освіти підтримали екофлешмоб #ПосадиДеревоВрятуйПланету. 
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У зв’язку з карантинними обмеженнями в 2020–2021 навчальному році робота зі 
здобувачами вищої освіти в цей період проводилась в режимі онлайн за допомогою 
платформи ZOOM та інших інтернетресурсів.

Значна увага приділялась пропагуванню серед молоді здорового способу життя та 
профілактики ігрової залежності серед молоді. Упродовж звітного періоду на 
систематичній основі проводилися виховні бесіди, тематичні години, лекції, тренінги й 
інші інформаційно-просвітницькі та роз’яснювальні заходи, спрямовані на профілактику 
негативних явищ, популяризацію фізичної культури та спорту, формування практичних 
навичок протистояння шкідливому впливу алкоголю, наркотичних засобів і 
психотропних речовин. 

Участь у підготовці та проведенні культурно-мистецьких заходів дає змогу не лише 
виявляти та розвивати природні здібності учасників освітнього процесу, але й сприяти 
формуванню згуртованого колективу, пропагувати активну життєву позицію.

Так, протягом минулого навчального року проведено понад 240 тематичних та 
оглядових заходів. 

Для учасників освітнього процесу проведено понад  160 культурних-мистецьких 
заходів: концертних програм, тематичних вечорів, флешмобів, екскурсій до визначних 
та пам’ятних місць міста Києва та міста Івано-Франківська, переглядів театральних 
вистав, відвідувань кінотеатрів, центрів культури та мистецтва, художніх виставок.

Творчі колективи академії вокальна студія «Колорит» та народний ансамбль 
барабанщиць є постійними учасниками різноманітних заходів в академії та поза її 
межами.

Пишаємося досягненнями вокальної студії «Колорит». В квітні 2021 року колектив та 
працівники відділу виховної, соціальної роботи та дозвілля стали лауреатами 
Всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні «Дзвони Чорнобиля».

Солістка вокальної студії «Колорит» Орина Радченко посіла перші місця на двох 
Всеукраїнських та отримала Гран-прі Всеукраїнському та двох Міжнародного 
конкурсах мистецтв «SOLOVIOV ART» та «Зіркова Україна».
  
На заміській локації НАВС (с. Віта-Поштова) в дружній атмосфері відбувся вечір 
знайомства з українською культурою та національними традиціями для делегацій 
іноземних держав, що брали участі у військовому параді в столиці 24 серпня:

 • книжкова виставка;

 • презентація страв української кухні та майстер- клас з ліплення вареників;

 • та концертна програма.
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У зв’язку з карантинними обмеженнями з березня 2020 року тематичні заходи 
проводилися за допомогою інтернетресурсів.

Соціальна робота зі здобувачами та ліцеїстами є предметом особливої уваги ректорату 
та відділу виховної, соціальної роботи та дозвілля, а також інших структурних підрозділів 
академії. Серед різних форм роботи в академії, в межах компетенції, комбінуються 
варіанти матеріальних виплат та іншої допомоги.

Для вирішення питань соціального захисту згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 червня 2021 № 678 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 листопада 2015 року № 988», наказу МВС України від 06.04.2016 № 260 
«Про затвердження порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським 
Національної поліції та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських» 25 курсантам з числа дітей 
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування встановлено посадові оклади  у 
розмірі 3746 гривень .

Академією спільно з територіальними центрами соціального обслуговування населення 
управління праці та соціального захисту Солом’янської та Дарницької районних у м. 
Києві державних адміністрацій дітям-інвалідам дитинства та дітям, що мають вади 
розвитку, у період карантину та до Великодня доставлені продуктові набори.

За 25 колишніми працівниками академії закріплено здобувачів вищої освіти для надання 
їм допомоги по господарству, у придбанні ліків, продуктів харчування, відвідування в 
госпіталях і лікарнях.
 
В рамках загальноакадемічної акції «Рука допомоги» протягом січня 2021 року 
курсанти-волонтери м. Києва та в регіонах України допомогли людям похилого віку у 
придбані ліків, продуктів харчування, предметів першої необхідності та по 
господарству. 

Також, постійно здійснювалась надавалась благодійна допомога дітям з 
малозабезпеченої багатодітної родини (привітання до Дня Святого Миколая, 
Новорічних свят тощо).

Однак залишається актуальною потреба в посиленні комунікації між командирами всіх 
рівнів, працівниками підрозділів виховної, соціальної роботи та дозвілля, 
науково-педагогічними працівниками, психологами й курсантським (студентським) 
активом, що стане додатковим чинником для підвищення ефективності виховної та 
соціальної роботи. 
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У межах щорічної Всесвітньої акції «16 днів проти насильства» представники 
#НАВС на чолі з ректором генералом поліції першого рангу Володимиром Чернєєм 
взяли участь у презентації інформаційної кампанії «Річ у тім 2.0», організованій за 
ініціативою Міністерства внутрішніх справ України в партнерстві з 
представництвом Організації Об’єднаних Націй в Україні
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Розділ 13. 
ФІН�НСОВО-ГОСПОД�РСЬК� ДІЯЛЬНІСТЬ

Вже традиційно в системі МВС України за загальним фондом бюджету академія 
фінансується за залишковим принципом, що зумовлює використання бюджетних коштів 
на:

 • оплату праці з нарахуваннями (75,6 %); 

 • харчування курсантів та ліцеїстів (4,2 %); 

 • оплату енергоносіїв, води та комунальних витрат (5,1 %);

 • придбання однострою, м’якого інвентарю та білизни 
для курсантських гуртожитків, інших предметів та матеріалів 
для забезпечення навчального процесу (4,68 %). 

Решту витрат, таких, як придбання меблів та обладнання, паливно-мастильних 
матеріалів, проведення аварійних та поточних ремонтів, придбання основних засобів та 
проведення капітальних ремонтів, академія вже багато років поспіль змушена 
здійснювати за рахунок власних надходжень, отриманих від надання платних освітніх 
та логістичних послуг.

На даний час основним джерелом власних надходжень є освітні послуги, хоч їх питома 
вага та сума з року в рік зменшується і у порівнянні з минулим роком надходження за 
відповідний період 2021 року збільшились на 15 млн. грн, У той же час, надходження від 
господарських послуг зменшились у порівнянні з попереднім роком на 3 млн. грн, у 
зв’язку з введенням карантинних обмежень. 

Додатковими джерелами надходжень коштів є:

• домедична підготовка – 54,3 тис. грн;

• підвищення кваліфікації (поліграфологів, державних службовців 
Верховного суду, аварійних комісарів, 
Державної міграційної служби) – 215 тис. грн;

• «ООН – Жінки» в рамках проведення соціологічних досліджень в секторі 
безпеки та оборони України – 47,5 тис. грн;

• перевірка дисертацій, наукових статей, навчальних, 
навчально-методичних праць на академічну доброчесність – 90,8 тис. грн.

У зв’язку з тривалою експлуатацією та моральним зношенням техніки та інвентарю, 
оновлення потребує й значна частина матеріально-технічної бази академії.

Ректорат винаходить можливості для вирішення нагальних потреб в забезпеченні 
освітнього процесу в умовах доведеного фінансування.
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За звітний період було проведено закупівлю:

• матеріалів, спортивного інвентарю та обладнання  для тиру на суму 1 млн. грн 
(спортивне табло, набір датчиків для мішеней, 
захист механізмів мішених установок);

• обладнання та інвентар для нового навчального корпусу  (6,6 млн. грн);

• комплексна система водопідготовки на суму 832 тис. грн;

• котельна установка – 2 млн. грн;

• звукового та телевізійного обладнання, відеовідтворювальної 
апаратури на суму 910 тис. грн;

На системній основі уживаються заходи щодо використання енергоефективних 
технологій в будівництві та ремонтах. Завершуються заходи щодо: 

• будівництва гуртожитків казарменого типу (с. Віта-Поштова)
на суму 16,3 млн. грн;

• продовжується будівництво тимчасових інженерних мереж, доріг 
та закритих споруд (будівництво стрілецького полігону з 
об’єктами спецпризначення на території с. Віта-Поштова,
асфальтобетонне покриття) 
на суму 6,5 млн. грн;

• реконструкція їдальні на території с. Віта-Поштова» на суму 5,3 млн. грн;

• ремонту навчального корпусу Прикарпатського факультету 
(м. Івано-Франківськ) – 15,9 млн. грн;

• капітальній реконструкції сантехнічних приміщень – близько 700 тис. грн.

Поряд із збільшенням надходжень до спеціального фонду академії зростає й фонд 
оплати праці. 

В 2021 році на оплату праці усіх категорій працівників академії буде витрачено 606 млн. 
грн. (за останні три роки ця сума зросла в 1,4 рази). 

Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства обов’язковими виплатами для 
атестованих співробітників є оклад, звання, вислуга, вчене звання та науковий ступінь, 
для вільнонайманих працівників – посадовий оклад, надбавка за стаж, вчене звання та 
науковий ступінь. Решта ж видів нарахування є додатковими і необов’язковими та 
виплачуються лише за наявності фонду оплати праці.

У 2021 році питома вага додаткових необов’язкових видів оплати праці (залежно від 
вченого звання та наукового ступеня) складає від 55 % до 75 % від загального розміру 
заробітної плати кожного працівника академії. 
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Складові оплати праці
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Завдяки постійному підвищенню заробітної плати працівників, загальна тенденція 
використання коштів спецфонду має соціально-споживчий характер.

Так, із усіх зароблених коштів витрачено на:

• оплата праці з нарахуваннями 72,4 %;

• продукти харчування для їдалень та буфетів 12,4 %;

• закупівлю інвентарю та витратних матеріалів 4,1 %;

• оплату комунальних послуг та енергоносіїв 5,1 %;

• поточні ремонти та інші послуги 1,5 %;

• відрядження 0,04 %;

• податки до бюджету 0,3 %.

При цьому, лише 4,2 % складають видатки розвитку (основні засоби, капітальні 
ремонти).
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На виконання перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази НАВС, а також 
планів капітального будівництва МВС України на 2020 та 2021 роки, за рахунок 
державно-приватного партнерства із залученням інвестиційних програм і за підтримки 
МВС України керівництвом академії були прийняті рішення щодо розширення та 
удосконалення наявної навчальної бази та інфраструктури в цілому.

1. Щодо будівництва та реконструкції об’єктів на території ННІ №1.
     Введено в експлуатацію:

— Стрілецький полігон з об’єктами спецпризначення для проведення комплексних 
практичних занять з тактико-спеціальної та вогневої підготовки особового складу 
поліції та спецпідрозділів МВС України, який складається з окремих споруд на ділянці 
площею 3,53 га, що включає:

— Гуртожиток № 11: 3-поверховий, загальною площею 3167 м кв. на 279 ліжко/місць. 
Гуртожиток укомплектовано відповідними меблями, інвентарем та обладнанням, а 
також проведено благоустрій прилеглої території.

— Гуртожиток № 12: аналогічний гуртожитку № 11; 

— Їдальня;

— Газова котельня для опалення та гарячого водопостачання гуртожитків № 11 та № 12, 
загальною площею 60 м кв. та теплопродуктивністю 0,9 Гкал/год.

— Каналізаційна очисна споруда загальною площею 1355 м кв., розрахунковою 
продуктивністю 250 м куб./добу з використанням технології біологічної очистки та 
експлуатацією в автоматичному режимі (в процесі будівництва).

— Багатофункціональний спортивний комплекс, що охоплює футбольне поле з 
автополивом, бігові доріжки, майданчики для гімнастичних вправ та ігрових видів 
спорту, тренажери;

— Навчально-спортивний комплекс: 2-поверховий, загальною площею 5501 м кв. на 
464 місця. У складі корпусу – навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, викладацькі, 
спецбібліотека, учбові полігони, електронний тир, музей, буфет, а також спортивний зал 
багатофункціонального призначення загальною площею 790 м кв. Навчальний корпус 
укомплектовано відповідними меблями, інвентарем та обладнанням, а також проведено 
благоустрій прилеглої території.
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У 2019 році проведена реконструкція технологічних приміщень з повним оновленням 
обладнання та інженерних мереж.

У 2020-2021 рр. здійснена реконструкція обідньої зони з прибудовою обіднього залу 
площею 558 м кв. на 328 місць, а також проведено благоустрій прилеглої території.

— Улаштування нового асфальтного покриття доріг і проїздів на території підрозділу 
загальною площею майже 9000 м.кв.

2. З метою покращення умов для проведення вогневої підготовки в центральному 
корпусі НАВС здійснено капітальний ремонт стрілецького тиру з оновленням 
інженерних мереж, гідроізоляції, опорядження приміщень та обладнання;

3. В центральному корпусі НАВС закінчена заміна вікон на металопластикові, 
а також здійснюється капітальний ремонт фасаду будівлі, асфальтове покриття 
внутрішнього двору.
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Розділ 14. 
Основні пріоритетні напр�ми роботи на 
2021–2022 навчальний рік

Зміцнюючи, відповідно до вимог МВС України, свій потенціал, академія нині розвиває всі 
напрями інноваційної освітньої діяльності, здійснює фундаментальні, прикладні й 
експрес-дослідження з пріоритетом у галузі права та дотичних спеціальностей, 
результати яких активно впроваджуються в законотворчість, правозастосовну 
діяльність й освітній процес, наукове супроводження нормотворчих процесів та є 
базовим центром підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Основні завдання та напрями діяльності академії, визначені Статутом 
Національної академії внутрішніх справ. Відповідно, основними пріоритетами для 
Академії на період 2021–2022 навчального року є:

Подальший розвиток безперервної ступеневої системи освіти;

Удосконалення процесу запровадження елементів змішаної форми організації освітнього 
процесу, що базуються на рівномірному співвідношенні офлайн- та онлайн навчання;

Удосконалення новітніх методів навчання (активізувати використання 
інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі (мультимедійні 
презентації, фото- та відеоматеріали, електронні підручники й посібники, автоматизовані 
робочі місця, спеціалізоване програмне забезпечення тощо);

Удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 
Підготовка до складання ЄДКІ;

Інформатизація організації освітнього процесу та створення єдиного інформаційного 
освітнього простору;

Розбудова системи дуальної освіти;

Сприяння міжнародній академічній мобільності, використання можливостей міжнародних 
програм обміну учасників освітнього процесу (слухачів, викладачів, науковців); створення 
можливостей для стажування слухачів, аспірантів, докторантів і наукових та 
науково-педагогічних працівників академії в органах влади та споріднених закладах інших 
держав, а також їх представників в академії;

Розвиток хмарних технологій (зберігання масивів мультимедійної інформації для 
самостійного вивчення здобувачами вищої освіти);

Розширення можливостей електронного документообігу та автоматизованої системи 
управління (АСУ);

Акредитація освітніх програм;

 У сфері освітньої діяльності:
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У сфері наукової та науково-дослідної діяльності:

Інформатизація процесів управління навчальним процесом (розширення каталогу 
підготованих електронних курсів, упровадження електронного журналу, електронної 
відомості);

Підвищення фахового потенціалу науково-педагогічних та наукових працівників;

Збереження існуючих наукових шкіл і стимулювання створення нових шкіл за новітніми та 
найбільш перспективними напрямами розвитку науки; 

Розширення наукових контактів з НАН та НАПрН України, вітчизняними та закордонними 
закладами вищої освіти;

Продовження практики проведення спільних наукових досліджень за участю 
департаментів і служб Національної поліції, представників ЗВО та НДУ МВС України, 
урядових та неурядових міжнародних організацій, Офісу Ради Європи, Консультативної 
Місії ЄС в Україні, ОБСЄ, а також Центра запобігання та протидії корупції;

Формування інноваційних структур комерціалізації результатів прикладних досліджень і 
розробок (створення наукових парків);

Підготовка наукових статей до видань, що індексуються у наукометричних базах Scopus, 
Web of Science, інших наукометричних базах, визнаних МОН; 

Підвищення результативності та ефективності виконання покладених на академію 
Міністерством освіти і науки України, Міністерством внутрішніх справ України, функцій 
проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з урахуванням Переліку 
пріоритетних профілів забезпечення післядипломної освіти за видами службової 
діяльності поліцейських у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної 
поліції, що затверджений наказ МВС України від 06.06.2018 № 479, зокрема за напрямами 
криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, забезпечення діяльності поліції 
особливого призначення, оперативних та оперативно-технічних підрозділів поліції, 
вибухотехніка, психологічне забезпечення діяльності поліції, реалізація антикорупційних 
заходів, управління силами правопорядку, експертні дослідження, а також з урахуванням 
актуальності проблематики, кримінальний аналіз, реалізацію положень антикорупційного 
законодавства, використання можливостей штучного інтелекту у протидії злочинності, 
запобігання та протидія домашньому насильству, насильству за ознакою статі та захисту 
прав осіб, які постраждали від такого насильства тощо;

Розробка моделі підвищення кваліфікації осіб, що забезпечують дистанційне навчання в 
Академії.

Апробація проведення навчальних занять англійською мовою;

Запровадження англомовних навчальних дисциплін; 
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Зміцнення кадрового потенціалу:

Cприяння подальшій інтеграції фахових видань НАВС у світовий науковий простір, 
підвищенню їх рейтингу в наукометричних базах даних, поліпшенню якості публікацій 
шляхом оптимізації процедури зовнішнього рецензування статей і розширення 
англомовного контенту, залученню до авторських колективів наукових, 
науково-методичних і навчальних видань провідних фахівців-практиків.

Забезпечення постійного моніторингу стану безпекових ситуацій в державі, вивчення та 
аналіз чинників, що зумовлюють негативні тенденції, становлять загрозу для безпеки 
громадян і публічного порядку, а також опрацювання необхідних законодавчих ініціатив 
та управлінських рішень щодо нейтралізації їх впливу (Міжнародний центр стратегічних 
досліджень).

Забезпечення розміщення результатів наукових досліджень у репозитарії НАВС з 
подальшим повідомленням відповідних підрозділів та органів МВС і Національної поліції 
про можливість їх використання в службовій діяльності; 

Активізація залучення здобувачів вищої освіти до складу авторських колективів з метою 
проведення наукових досліджень практичного спрямування, які здійснюються в академії; 

Залучення науково-педагогічних працівників до програм стажування за кордоном;

Участь науковців академії у конкурсах на здобуття премій, стипендій різного рівня; 

Збереження високоякісного потенціалу науково-педагогічних кадрів; 

Організація гнучкої системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів;

Неухильне дотримання правил внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки; 

Проведення конкурсних відборів на вакантні посади на основі жорстких критеріїв, 
головними з яких є високий професіоналізм, кваліфікованість і бажання працювати, 
належний рівень володіння іноземною мовою, наявність практичного досвіду; 

Підвищення рівня відповідальності та виконавчої дисципліни, особливо керівного складу 
структурних підрозділів академії; 

Недопущення надзвичайних подій під час навчання та несення служби постійним та 
перемінним складом академії; 

Вирішення проблемних кадрових питань у межах чинного законодавства з урахуванням 
нововведень, передбачених проєктом Закону про внесення змін до Закону України «Про 
Національну поліцію» щодо відрядження поліцейських до органів державної влади, 
підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти зі специфічними умовами 
навчання та присвоєння спеціальних звань відрядженим (прикомандированим) 
поліцейським.
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Постійний супровід випускників ад’юнктури, які проходять службу в органах Національної 
поліції, відслідковування просування їх по службі з включенням до резерву кадрів академії 
для заміщення вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників;

Забезпечення гендерної рівності в діяльності академії;

Продовжити профілактичні заходи щодо неухильного виконання Антикорупційної 
програми МВС України на 2020–2022 роки та Антикорупційної програми Національної 
академії внутрішніх справ на 2020–2022 роки, зосередивши основну увагу на недопущенні 
неподання та несвоєчасного подання декларацій, виявлення та усунення конфлікту 
інтересів, виключення неділових стосунків науково-педагогічного складу із здобувачами 
вищої освіти;

Запровадження програм спеціалізації та підвищення кваліфікації управлінських кадрів 
вищого рівня (керівники департаментів і служб МВС, Національної поліції, їх 
територіальних (міжрегіональних) органів і підрозділів (з перспективою поширення на 
керівні ланки Державної міграційної служби, Головного сервісного центру МВС та інших 
ЦОВВ, які знаходяться у сфері управління МВС) – «ШКОЛА ЛІДЕРСТВА»;

Відповідно до пріоритетних напрямів роботи МВС (визначених Міністром) активізації 
потребують дослідження та розробки наукових лабораторій та науково-педагогічних 
працівників академії за напрямами: боротьба з оргзлочинністю та діяльністю 
кримінальних авторитетів; реінтеграція окупованих територій; забезпечення безпеки 
дорожнього руху; запобігання домашньому насильству, захист прав дитини, ювенальна 
превенція; кримінальна аналітика та кіберрозвідка; гендерна рівність; цифрова 
грамотність;

Формування патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, відданості справі 
зміцнення державності у курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників 
академії; 

Сприяння міжнародній академічній мобільності, використання можливостей міжнародних 
програм обміну учасників освітнього процесу (слухачів, викладачів, науковців); 

Залучення до міжнародних грантових проектів (зокрема Еразмус+), госпрозрахункових 
тем, комерціалізації патентів (у тому числі за замовленням КМДА);

Підвищення рейтингів академії шляхом цифровізації основних показників, активної 
роботи в соцмережах і на веб-порталах.
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