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М ІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШ НІХ СПРАВ УКРАЇНИ  

НАКАЗ

/ £  04 .2015 м. Київ №

Про затвердження Переліку пріоритетних 
напрямів наукового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ 
України на період 2015-2019 років

На виконання вимог наказу МВС від 15 травня 2007 року № 154 «Про 
організацію наукової діяльності в системі МВС України», відповідно до вимог 
Закону України від 17 жовтня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», Закону 
України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та з метою вдосконалення наукового забезпечення діяльності органів і 
підрозділів внутрішніх справ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік пріоритетних напрямів наукового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, що 
додається,

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам 
головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, керівникам вищих 
навчальних закладів МВС, Національної гвардії України та науково-дослідних 
установ МВС організувати проведення науково-дослідних і дослідно- 
конструкторських робіт та наукової діяльності підрозділів ОВС відповідно до 
затвердженого цим наказом Переліку пріоритетних напрямів наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 
років.

3. Уважати таким, шо втратив чинність, наказ МВС від 29.07.2010 № 347 
«Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 років».

Контроль за виконанням наказу залишай за собою.

Міністр ____________  /  _______ А.Б. Аваков
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
від {£_■ 03- 2015

Пріоритетні-напрями наукового забезпечення діяльності
органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років

1. Реалізація стратегії реформування органів внутрішніх справ 
(додаток 1).

2. Дотримання прав і свобод людини та громадянина в діяльності 
органів внутрішніх справ (додаток 2).

3. Удосконалення організаційно-управлінської діяльності органів 
внутрішніх справ (додаток 3).

4. Правове забезпечення та соціальний захист в органах внутрішніх 
справ (додаток 4).

5. Запобігання злочинам органами внутрішніх справ (додаток 5).
6. Удосконалення засобів і методів виявлення та розкриття злочинів 

(додаток 6).
7. Актуальні проблеми реалізації кримінального процесуального 

законодавства та розслідування злочинів (додаток 7).
8. Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки 

(додаток 8).
9. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ (додаток 9).
10. Експертно-криміналістичне забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ (додаток 10).
11. Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку 

(додаток 11).
12. Удосконалення кадрового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ (додаток 12).
13. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності 

(додаток 13).
14. Науково-технічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

(додаток 14).

Начальник 
ДНДІ МВС України



Додаток 1
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/п Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

1. Реалізація стратеги реформування органів внутрішніх справ

1.1. Теоретико-методологічні засади державної політики України у сфері внутрішніх справ НАВС
1.2. Удосконалення правового статусу правоохоронних органів України з урахуванням зарубіжного 

досвіду
НАВС, ХІГУВС, 

ДДУВС
1.3. Удосконалення структурно-функціонального забезпечення діяльності органів внутрішніх справ ДКЗ МВС, 

ДНД1, НАВС
1.4. Реалізація засад верховенства права, демілітаризації, децентралізації і деполітизації 

у роботі органів внутрішніх справ
НАВС,

ХНУВС
1.5. Удосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з населенням та місцевими громадами НАВС, 

ХНУВС, ДНДІ
1.6. Формування системи громадського контролю за діяльністю органів внутрішніх справ НАВС
1.7. Прогноз основних напрямів трансформації внутрішніх та зовнішніх факторів функціонування 

системи органів внутрішніх справ
ДЗДМСАП МВС, 

НАВС
1.8. Реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів 

внутрішніх справ
ДКЗ МВС, 

НАВС



Додаток 2
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/п

Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

2. Дотримання прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ

2.1. Реалізація конституційно-правових принципів захисту прав і свобод людини та громадянина 
в діяльності правоохоронних органів

ХНУВС, НАВС

2.2. Забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів громадян у діяльності органів 
внутрішніх справ НАВС

2.3. Дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян у рамках кримінального провадження 
та під час здійснення оперативно-розшукової діяльності ХНУВС, НАВС

2.4, Забезпечення прав і свобод громадян в адміністративній діяльності ОДУВС, ХНУВС
2.5. Кримінально-правова охорона честі та гідності особи ХНУВС
2.6. Правові проблеми забезпечення охорони прав власності органами внутрішніх справ ДДУВС
2.7. Запровадження в органах внутрішніх справ правових, організаційних і технічних засобів запобігання 

порушенням прав громадян
г ш м в е ,
ВНЗ МВС

2.8. Міжнародні стандарти дотримання прав людини та їх забезпечення органами внутрішніх справ ХНУВС, ДНД1
2.9. Запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню в діяльності 

органів внутрішніх справ
НАВС, ХНУВС

2.10. Застосування практики Європейського суду з прав людини в кримінальному судочинстві НАВС
2.11. Порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі 

МВС України
ДРСДЗ МВС, 

НАВС



Додаток З
до П ереліку  пріоритетних нап рям ів наукового 

забезп еченн я діяльності о рган ів  внутріш ніх 
справ України на п ер іод  2015-2019 рр.

№
з/п Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

3. Удосконалення організаційно-управлінської діяльності органів внутрішніх справ

3.1. Теоретичні та організаційно-правові засади управління в органах внутрішніх справ в н з  дЛвс
3.2. Удосконалення глетодики оцінювання оперативної обстановки ГШ МВС України
3.3. Організація роботи керівників органів і підрозділів внутрішніх справ НАВС
3.4. Критерії оцінювання діяльності органів внутрішніх справ ГШ, ГСУ МВС, 

НАВС
3.5. Взаємодія органів внутрішніх справ із засобами масової інформації та громадськістю, інформування 

населення про результати роботи міліції у боротьбі зі злочинністю та підтриманні громадського 
порядку в державі, профілактики правопорушень, формування позитивного іміджу міліції

УЗГ МВС, 
ОДУВС, ДЦУВС

3.6. Захист відомостей, які складають державну або іншу таємницю, в діяльності органів внутрішніх 
справ

ДДЗР МВС, 
НАВС

3.7. Управління силами та засобами органів внутрішніх справ, військових формувань з 
правоохоронними функціями в умовах воєнного та надзвичайного стану

НА НГУ, ГУНГУ, 
ГУМВС України 
в Запорізькій обл.

3.8. Взаємодія органів і підрозділів внутрішніх справ, а також у межах компетенції з іншими 
правоохоронними органами, військовими формуваннями з правоохоронними функціями, 
центральними органами виконавчої влади

ГШ МВС, НАВС, 
НА НГУ, ГУНГУ

3.9. Організація роботи чергових частин міськрайлінорганів ГШ МВС, НАВС
3.10* Організація оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ ГШ МВС, НАВС

3.11. Форми та методи відомчого контролю в діяльності органів внутрішніх справ ІШ  МВС, НАВС, 
ХНУВС

3.12. Організаційні засади співробітництва ОВС України із правоохоронними органами інших країн та 
міжнародними організаціями поліцейського спрямування

ХНУВС, ГУМВС 
України у 

Львівській обл.



Додаток 4
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/п Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

4. Правове забезпечення та соціальний в органах вну трішніх справ

4.1. Законодавче та відомче (міжвідомче) нормативно-правове забезпечення реформування органів 
внутрішніх справ

ХНУВС, НАВС

4.2.. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів публічної 
адміністрації

’ НАВС

4.3. Удосконалення правових засад діяльності окремих підрозділів та служб органів внутрішніх справ ХНУВС, ОДУВС
4.4. Інформаційно-правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України НАВС
4.5. Фінансово-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ України ХНУВС
4.6. Удосконалення нормативно-правового регулювання трудових відносин та проходження служби 

в органах внутрішніх справ
НАВС, ГУМВС 

України у 
Львівській обл.

4.7. Проблеми правового та соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України ДЮЗ МВС
4.8. Система соціально-правового захист;' працівників органів внутрішніх справ (членів їх сімей), 

які загинули, померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов’язків
ДЮЗ МВС, 

НАВС
4.9. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ ДНДЇ
4.10. Підготовка міждержавних, міжурядових та міжвідомчих міжнародних угод з питань компетенції 

МВС України
УМЗ, УЮЗ МВС, 

НАВС



г

Додаток 5
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/п Т ематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

5, Запобігання злочинам органами внутрішніх справ

5.1. Теоретичні проблеми злочинності та її детермінація. Кримінологічна політика України НАВС, ХНУВС
5.2.

5.3.

Кримінологічна характеристика злочинності в Україні, регіональні (територіальні) її особливості НАВС, ХНУВС, 
ДДУВС.ДНД1 _

Причини та умови злочинності. Вплив «фонових» явищ на генезис злочинності ДНДІ, НАВС
5.4. Особа злочинця та механізм злочинної поведінки НАВС
5.5. Методологія та методика кримінологічного аналізу та прогнозування злочинності ДНДІ, НАВС, 

ДДУВС
5.6. Удосконалення форм і методів запобігання злочинам НАВС, ДНДІ
5.7. Розвиток кримінологічної віктимології та віктимологічна профілактика в діяльності органів 

внутрішніх справ
НАВС

5.8. Запобігання рецидивній злочинності в Україні ДНДІ, НАВС
5.9. Організована злочинність та напрями запобігання її виявам ХНУВС, ДДУВС
5.10. Економічна злочинність га тіньова економіка: особливості детермінації та запобігання ІІАВС
5.11. Кримінологічні проблеми запобігання і протидії корупції та іншим злочинам у сфері службової 

діяльності
ДВЕ МВС, НАВС, 
ХНУВС. ДДУВС

5.12. Запобігання корисливо-насильницьким злочинам ХНУВС
5.13. Організація та проведення профілактичної роботи щодо запобігання негативним явищам серед дітей УКМСДМВС,

ХНУВС
5.14. Кримінологічні засоби запобігання нелегальній міграції й торгівлі людьми ДБТЛ МВС, 

ХНУВС, НАВС
' 5! 15. Протидія органами внутрішніх справ незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів
НАВС

5.16. Запобігання злочинам, учиненим шляхом використання електронно-обчислювальної техніки УБК МВС, НАВС
5.17. Запобігання органами внутрішніх справ груповим порушенням громадського порядку, масовим 

заворушенням і хуліганству
ГУМВС України 
у Львівській обл.

5.18. Міжнародне співробітництво правоохоронних та інших державних органів у боротьбі зі 
злочинністю

УМЗ МВС, 
НАВС, ХНУВС



Додаток 6
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

ЛЬ
з/п Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

6. Удосконалення засобів і методів виявлення та розкриття злочинів

6.1. Форми і методи оператнвно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ ОДУВС, НАВС, 
ДДУВС, ХНУВС

6.2. Сучасні методи оперативно-технічного документування тяжких та особливо тяжких злочинів ДОТЗ МВС, 
ГУМВС України 
у Львівській обл., 

НАВС, ДНД1
6.3. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів за участю 

підрозділів оперативної служби
ДОС МВС, 

НАВС
6.4. Організація і тактика залучення громадян до конфіденційного співробітництва НАВС
6.5. Теоретичні, правові та організаційні засади інформаційно-аналітичної роботи в оперативно- 

розшуковій діяльності
НАВС

6.6. Виявлення та припинення діяльності організованих груп і злочинних організацій, які впливають на 
соціально-економічну та криміногенну ситуацію в окремих регіонах та в державі

ДКР МВС, 
НАВС

6.7. Протидія тероризму, сепаратизму, релігійній та расовій дискримінації, іншим формам 
екстремістської діяльності

НАВС

6.8. ' Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів МВС України щодо 
забезпечення економічної безпеки держави

ДДСБЕЗ МВС, 
НАВС

6.9. Виявлення та припинення злочинних, корупційних та інших протиправних діянь, що готуються 
або вчинені працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ

ДВБ МВС, 
НАВС, ДНД1

6.10. Виявлення та документування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (у сферах платіжних систем, 
обігу протиправного контенту, електронної комерції тощо)

УБК МВС, 
НАВС, ДНДІ

6.11. Організаційно-такгичні засади викриття й ліквідації злочинних схем, спрямованих на легалізацію 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму

ДДСБЕЗ МВС, 
НАВС, ДЦУВС



6.12. Викриття правопорушень, пов’язаних з умисним введенням (випуском) в обіг на ринок України 
небезпечної продукції

ДДСБЕЗ МВС, 
НАВС, ЛДУВС

6.13. Протидія тяжюш'та особливо тяжким злочинам проти власності ДКР МВС, 
НАВС

6.14. Протидія злочинам сфері земельних відносин ДДСБЕЗ МВС, 
ХНУВС

6.15. Виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, 
нелегальною міграцією, а також у сфері суспільної моралі

ДБТЛ МВС, 
ДЦУВС, ХНУВС, 

ДНДІ, ГУМВС 
України у  

Львівській обл.
б .Іб Т 1 Перекриття джерел та каналів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів, 

виявлення та документування організованого наркобізнесу
УБНОН МВС 

України, НАВС, 
ДНДІ, ГУМВС 

України у 
Львівській обл.

6.17. Виявлення та припинення порушень прав інтелектуальної власності ДДСБЕЗ МВС, 
НАВС

6.18. Розкриття злочинів, учинених неповнолітніми та щодо них УКМСД МВС, 
НАВС

6.19. Організація і тактика протидії розкраданням бюджетних коштів та іншим порушенням бюджетного 
законодавства

ДДСЬЬЗ МВС, 
НАВС, ДЦУВС

6.20. Правові та організаційно-тактичні основи протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, бойових 
припасів та вибухових речовин

ДЦУВС

6.21. Протидія незаконному обігу культурних цінностей НАВС
6.22. Розшук осіб, які ухиляються від органів досудового слідства та суду, безвісно зниклих, а також 

дітей, які самовільно залишили сім’ї  чи навчально-виховні заклади
ДКР, УКМСД 
МВС, НАВС

6.23. Забезпечення відшкодування збитків державі, а також фізичним і юридичним особам, завданих 
діяльністю злочинних груп або корупційними діяннями

ДКР.ДДСВПЗ 
МВС, НАВС

6.24. Координація, організація та забезпечення співробітництва правоохоронних та інших органів 
державної влади України з компетентними органами іноземних держав у сфері боротьби 
зі злочинністю з використанням можливостей Інтерполу та Європолу

Укрбюро
Інтерполу,

НАВС
*■ з 

$



Додаток 7
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/и Тематика наукових досліджень Ініціатора

. . . . . .

Примітка

7. Актуальні проблеми реалізації кримінального процесуального законодавства та розслідування злочинів

7.1. Поняття, сутність і завдання досудового розслідування, його правове 
та організаційне забезпечення в органах внутрішніх справ

ГСУ МВС, 
ХНУВС, НАВС

7.2. Процесуальний статус слідчого та керівника органу досудового розслідування 
в умовах реформування кримінального процесуального законодавства України

ХНУВС, НАВС

7.3. Процесуальні особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час 
досудового розслідування

ДНДІ, УМВС 
України в 

Закарпатській 
обл.

7.4. Процесуальні особливості досудового розслідування на підставі угод, у формі приватного 
обвинувачення, щодо окремої категорії осіб, а також в умовах воєнного, надзвичайного стану або 
у районі проведення АТО

ДЦУВС, УМВС 
України в 

Чернівецькій обл.
'7 .5 . Правові та організаційні засади спрощеного кримінального провадження ДНДІ, НАВС

7.6. Процесуальні та тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій, а також використання їх результатів у кримінально-процесуальному доказуванні

НАВС, ДЦУВС, 
ГУ МВС України 
в Дніпропетров

ській обл., УМВС 
України в 

Чернівецькій 
області, ГУМВС 

України в 
Запорізькій обл.

7.7.' Актуальні проблеми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження ГУМВС України 
в Запорізькій обл., 

ДЦУВС



7.8. Досудове розслідування у кримінальному процесі інших країн: порівняльно-правовий аналіз НАВС, ОДУВС
7.9. Кримінальна процесуальна регламентація забезпечення безпеки учасників кримінального 

провадження
ОДУВС, ДЦУВС

7.10. Гарантії законності та обгрунтованості прийняття процесуальних рішень на стадії досудового 
розслідування

НАВС

7.11. Процесуальні засади профілактичної діяльності слідчого у кримінальному провадженні .ХНУВС
7.12. Удосконалення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового 

розслідування підчас досудового розслідування
ХНУВС, НАВС

7.13. Оптимізація кримінальної процесуальної діяльності при зупиненні та закінченні досудового 
розслідування

ГСУМВС, 
ХНУВС, НАВС

7.14. Процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності ХНУВС
7.15. Теорсгачні, правові та організаційні засади застосування гл звільнення від застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб
ХНУВС

7.16. Застосування примусових заходів медичного або виховного характеру як форма закінчення 
досудового розслідування

ХНУВС

7.17. Інститут представництва інтересів особи у кримінальному провадженні ХНУВС
7.18. Організація взаємодії слідчих, працівників оперативних підрозділів та інших служб ОВС під час 

виявлення та розслідування кримінальних правопорушень
ГСУМВС, 

НАВС, ХНУВС, 
ДДУВС

7.19. Удосконалення процесуального статусу сторін та учасників кримінального провадження ГУМВС України 
в Харківській обл.

7.20. Удосконалення форм і методів відомчого контролю за досудовим розслідуванням в органах 
внутрішніх справ

НАВС

7.21. Проблеми реалізації функції прокурорського нагляду під час досудового розслідування НАВС

7.22. Загальні положення тактики та методики розслідування окремих видів злочинів ГСУ МВС, ВНЗ
7.23. Алгоритми дай слідчих та співробітників оперативних підрозділів у типових ситуаціях 

розслідування кримінальних правопорушень
ГУМВС України 

в Харківській обл.
7.24. Актуальні проблеми розслідування умисних убивств, а також інших тяжких та особливо тяжких 

злочинів проти життя та здоров’я особи
ДКР МВС, 

ХНУВС, ДЦУВС
7.25. Особливості розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами 

та злочинними організаціями
ДДУВС

7.26. Розкриття та розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами ДКР МВС, 
ДЦУВС, НАВС



7.27. Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з фіктивним підприємництвом та 
діяльністю «конвертащйиих центрів»

ДДСБЕЗ МВС, 
> НАВС

7.28. Методика розслідування щахрайств ХНУВС, НАВС, 
ДДУВС

7.29.
7.30.

Розслідування підкупу виборця, учасника референдуму та інших злочинів проти виборчих прав НАВС
Розслідування злочинів проти безпеки виробництва НАВС

7.31. Особливості досудовию розслідуваним ЗЛОЧИНІВ дроти безпеки дорожньою руху тв експлуатації 
транспорту

гг« ; ъ <гт>/-іт іК /,
ХНУВС

7.32. Розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

ГСУМВС, 
НАВС, ДНДІ

7.33. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері обігу засобів захисту рослин, у тому числі 
пестицидів і агрохімікатів, та недопущення їх незаконного обігу

ДС6ЕЗ, ГСУ 
МВС, ДНДІ

7.34. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів і виробів 
медичного призначення

ДСБЕЗ, ГСУ 
МВС, ДНДІ



Додаток 8
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/п Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

8. Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки

8.1. Удосконалення форм і методів роботи підрозділів міліції громадської безпеки. Дослідження 
характеру, змісту, форм і методів роботи (дій) підрозділів міліції громадської безпеки та з'єднань, 
військових частин Національної гвардії України з охорони громадського порядку

НАВС, ДЦУВС, 
ГУ 11 ГУ, НА НГУ

8.2. Правові основи організації діяльності дільничних інспекторів міліції в умовах реформування МВС 
України

ДГБ МВС, 
ДНДІ

8.3. Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки під час проведення масових 
заходів

ДДУВС, НАВС

8.4. Застосування заходів адміністративного примусу працівниками міліції під час охорони 
громадського порядку

ДГБ МВС, 
НАВС

8.5. 
8 6.

Удосконалення діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ України ХНУВС
Профілактика аварійності па дорогах та дорожньо-транспортного травматизму ЦБДР та АС при 

' МВС України
8.7. Впровадження у вітчизняну практику зарубіжного досвіду щодо організації та управління у сфері

А о о п ^ і г и  П Л П Л Ч Ш І Л Г Л------ ЧІЧ,1«,*Д

ЦБДР та АС при
К АГЛГ' \Г____ V___
і у і і_»ч_  з п р а т и

8.8. Організація охорони громадського порядку під час проведення виборів і референдумів ХНУВС, НАВС '
8.9. Взаємодія служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю та населенням щодо профілактики 

правопорушень
ДГБ МВС, 

НАВС, ДДУВС
8.10. Проблеми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами в охороні 

громадського порядку та забезпеченні громадської безпеки
ХНУВС

8.11. Актуальні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в 
особливих умовах

НАВС

8.12.

~ТГзГ~

Діяльність працівників патрульної служби у типових ситуаціях охорони громадського порядку 
та протидії злочинності

НАВС

Діяльність органів внутрішніх справ щодо протидії насильству в сім’ї ДНБ МВС, 
ДЦУВС, НАВС



Додаток 9
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/п Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

9. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

о  1/ Л . Реалізація державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної 
інфраструктури України

ГШ МВС, 
ДНДІ ’

9.2. Організація та здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення структурних підрозділів 
центрального апарату МВС, ГУМВС, УМВС

ГШМВС, 
НАВС, ДНДІ

9.3. Систематизація збирання, накопичення та актуалізації інформаційних обліків в органах внутрішніх 
справ, формування централізованих інформаційних ресурсів правоохоронних органів

ГШМВС, 
НАВС, ДНДІ

9.4. Удосконалення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень 
про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, організація своєчасного реагування на заяви 
та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

ГШ МВС, 
УМВС України 

в Кіровоградській 
обл.

9.5. Використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-службовій діяльності 
органів внутрішніх справ

ДКР.ДОТЗ 
МВС, НАВС

9.6. Удосконалення системи захисту інформації інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно- 
телекомунікаційних системах органів внутрішніх справ

ГШ МВС, 
НАВС

9.7. Можливості використання Ш Ї^Щсї-їехнОЛОГІЙ у йрігіидії і . Ш ' Ш і і н и и п
ТТ А Г »/"’пп.и»„

9.8. Забезпечення випереджувального виявлення скритих кримінальних загроз життєво важливим 
інтересам людини, суспільству, державі

ДЗДМС-АП МВС, 
НАВС



Додаток 10
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/п Т ематнка наукових досліджень Ініціатори Примітки

10. Експертно-криміналістичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

10.1. Експертно-криміналістичие забезпечення діяльності органів та підрозділів органів внутрішніх справ НАВС, ОДУВС, 
ДДУВС

10.2. Участь працівників Експертної служби МВС України в кримінальному провадженні ГСУ МВС, НАВС
10.3. Удосконалення засобів і методів дактилоскопіговаїшя д н д і
10.4. Техніко-криміналісшчне дослідження документів і грошових знаків ДНДЕКЦ МВС,

д н д і
10.5. Дослідження наркотичних і вибухових речовин у позалабораторних умовах д н д і
10.6. Дослідження, розроблення та виготовлення запахових замінників наркотичних та вибухових 

речовин для учбово-тренувальної діяльності кіиологічних підрозділів МВС України
д н д і

10.7. Дослідження способів та засобів виявлення ознак алкогольного та наркотичного сп’яніння 
експрес-методами

ДНДІ

10.8. Створення та впровадження сучасних зразків спеціальної техніки для правоохоронних органів ДНДІ, НАВС
10.9. Створення бази ДНК-профілів та використання відповідних даних у діяльності органів внутрішніх 

справ
ДКР МВС _1 

України
10.10. Комплексне експертно-криміналістичне дослідження транспортних засобів ХКУВС
10.11. Експертне дослідження споживчих товарів у рамках протидії економічним злочинам ХНУВС
10.12. Сучасні методи та засоби експертного дослідження автентичності фонограм НАВС
10 П Участь працівників експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ у проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій
НАВС

10.14. Проблеми судової психофізіологічної експертиза з використанням поліграфа та психофізіологічних 
експертних досліджень під контролем поліграфолога

НАВС

10.15. Методика проведення судової експертизи звуко- та відеозапису у кримінальному провадженні ДНДЕКЦ МВС, 
НАВС

10.16. Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та виробів методами високоефективної рідинної 
хроматографії у кримінальному провадженні

ДНДЕКЦ МВС



г

Додаток 11
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№

3/11
Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

ї ї .  Службово-бойова Д іИ Л Ь Н іС Т Ь  сил охорони правопорядку

11.1. Удосконалення службово-бойової, оперативної та мобілізаційної підготовки підрозділів 
Національної гвардії України

ОДУВС, ГУ НГУ, 
НА НГУ

11.2. Удосконалення службово-бойової діяльності підрозділів Національної гвардії України з охорони 
державних об’єктів та спеціальних вантажів

ГУ НГУ

11.3. Науково-технічні та технологічні проблеми, шо виникають на етапах розроблення, експлуатації, 
відновлення технічних та програмних засобів, комплексів, систем, що призначені для використання 
в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку

ГУНГУ

11.4. Дослідження можливостей і шляхів удосконалення наявних та участь у створенні нових систем 
озброєння і спеціальної техніки сил охорони правопорядку,- поліпшення їх тактичних, 
експлуатаційних, економічних, екологічних та ергономічних характеристик

ГУНГУ

11.5. Розроблення та вдосконалення інформаційних засобів та розвідувальних комплексів для 
інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішень органами військового управління 
Національної гвардії України

ГУНГУ

1І.6. ■ Організаційно-правові, методичні, тактичні засади службово-бойової діяльності іру» бойового 
шикування

лг гтч т г» /~>

11.7. Удосконалення системи морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності 
підрозділів Національної гвардії України

НАВС

11.8. Удосконалення і оптимізація тилового та медичного забезпечення підрозділів Національної гвардії 
України

ГУНГУ

11.9. Дії працівників органів внутрішніх справ під час несення служби на блокпостах, в умовах наступу 
і оборони, затримання озброєних заочипців, в тому числі в містах, будівлях

НАВС



Додаток 12
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/п Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

12. Удосконалення кадрового забезпечення діяльност і органів внутрішніх справ

12.1. Удосконалення діяльності підрозділів кадрового забезпечення МВС, здійснення ними інформаційно- 
аналітичної та методичної роботи, поточного та перспективного планування, упровадження 
сучасних форм організації праці, проходження служби та методів управління

ДКЗ МВС, 
НАВС, ДНДІ, 

ХНУВС
12.2. Покращення якості професійного відбору кандидатів на службу до органів внутрішніх справ ДКЗ МВС, 

НАВС
12.3. Розроблення науково обгрунтованих норм навантаження на працівників окремих служб і підрозділів 

органів внутрішніх справ
ДКЗ МВС, НАВС, 

ХНУВС
12.4. Удосконалення структури і штатної чисельності органів внутрішніх справ з урахуванням 

зарубіжного досвіду
ДКЗ МВС, 

НАВС
12.5. Застосування сучасних тревінгових технологій у підготовці працівників органів внутрішніх справ НАВС
12.6. Організація роботи зі зміцнення дисципліни та законності в діяльності органів внутрішніх справ, 

забезпечення перевірки обставин надзвичайних подій
ДКЗ МВС, НАВС

12.7. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ в типових та екстремальних 
ситуаціях

НАВС, ХНУВС

12.8. Організація та функціонування професійної та післядипломної освіти в системі МВС України ДКЗ МВС, НАВС
13,9. Організація та методичне забезпечення тактико-спеціальної, вогневої і фізичної підготовки 

особового СКЛАДУ СрГОШВ С!іуТрІІІЇІА»Х спрзв
ДКЗ, ВНЗ МВС

12.10. Організація та методичне забезпечення початкової професійної підготовки осіб, прийнятих 
на службу в органи внутрішніх справ

ДКЗ МВС, 
НАВС

12.11. Організація і методичне забезпечення роботи з резервом кадрів в органах внутрішніх справ НАВС
12.12. Відбір та підготовка працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної 

гвардії України для участі в міжнародних миротворчих операціях
НАВС,ГУНГУ

12.13. Правове та організаційне забезпечення здійснення в органах внутрішніх справ антикорупційних та 
люстраційних процедур

ДКЗ МВС, 
НАВС



12.14. Розвиток поліцейської деонтології та професійної етики працівників органів внутрішніх справ НАВС
12.15. Запобігання, виявлення та вирішення конфліктів у службовій діяльності працівників органів 

внутрішніх справ
НАВС

12.16. Застосування поліграфних технологій при професійному кадровому відборі в органах внутрішніх 
справ України

ДКЗ МВС, 
НАВС

ч



Додаток 13
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

Лі
з/п Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

13. Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності

13.1. і їсихилого-педагогічш засади формування професійно важ/швіїх якостей і- професійної 
компетентності у майбутніх правоохоронців

л/т п  ;п л  л п  з и ь

13.2. Психологічні складові вдосконалення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах 
МВС

ДКЗ МВС, 
ХІГУВС

13.3. Формування культури професійного спілкування працівників органів внутрішніх справ ХНУВС, НАВС
13.4. Професійно-психологічна підготовка працівників органів охорони правопорядку до перебування 

в екстремальних умовах (участі в бойових діях)
НАШ У, НАВС

13.5. Професіографічні дослідження основних груп кадрів органів внутрішніх справ НАВС
13.6. Профілактика психічних розладів у працівників органів внутрішніх справ ЛьвДУВС
13.7. Психопрофілактична та психокорекційна робота в органах внутрішніх справ ДНД1
13.8. Використання технологій психофізіологічних обстежень у діяльності органів внутрішніх справ ДНДІ



Додаток 14
до Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ України на період 2015-2019 рр.

№
з/а Тематика наукових досліджень Ініціатори Примітка

14. Науково-технічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

14.1. Обґрунтування оперативно-тактичних та технічних вимог до перспективних комплексів та систем 
озброєній!, військової і спеціальної техніки, засобів технічного та тилового забезпечення військових 
підрозділів» спеціальних технічних та програмних засобів оперативно-службової та службово- 
бойової діяльності, забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку

ІІАІІГУ

14.2. Розроблення теоретичних основ і методів обгрунтування і розвитку озброєння, військової 
і спеціальної техніки, засобів технічного та тилового забезпечення, вимог до перспективних систем 
озброєння та спеціальної техніки сил охорони правопорядку

НАНТУ

14.3. Дослідження можливостей і шляхів удосконалення наявних та створення нових систем озброєння, 
військової і спеціальної техніки, засобів технічного та тилового забезпечення сил охорони 
правопорядку, поліпшення їх такгако-технічних, економічних та інших характеристик

НАНТУ

14.4. Обгрунтування типажу і параметрів автобронетанкової техніки для виконання службово-бойових 
завдань силами охорони правопорядку

НАНТУ

14.5. Обгрунтування принципів і розроблення концепції забезпечення працездатного стану 
автобронетанкової техніки сил охорони правопорядку

НАНГУ

14.6. Науково-технічні проблеми, що виникають на етапах розроблення, експлуатації, відновлення 
техніки та програмних засобів, комплексів, систем, що призначені для використання в службово- 
бойовій діяльності сил охорони правопорядку

НАНГ’У

14.7. Розроблення та удосконалення методів та засобів оцінювання і контролю характеристик зразків 
озброєння та спеціальної техніки сил охорони правопорядку, методів і засобів їх відновлення, 
технічного обслуговування та утилізації

НАНГУ

14.8. Методологія і практика побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно- 
телекомунікаційних системах МВС України

ДНДІ

14.9. Дослідження, створення та впровадження сучасних стаціонарних і мобільних систем 
радіомоніторингу об’єкта

ДНД1

14.10. Розробка нових та адаптація існуючих телекомунікаційних систем для потреб органів внутрішніх 
справ України

ДНДІ

14.11. Дослідження та впровадження автономних джерел живлення ДНДІ



14.12. Дослідження та розроблення спеціальних технічних засобів і методик негласного отримання 
інформації, призначених для роботи із замикаючими пристроями

ДНДІ

14.13. Дослідження та створення малогабаритних та подовжених оптичних систем для спеціальних 
відеокамер

ДЦЦІ

14.14. Розробка та впровадження спеціальних систем і засобів документування мовленнсвої та 
відеоінформації

ДНДІ

14.15. Адаптація та використання систем передачі даних у цифрових бездротових мережах ДНДІ •
14.16. Дослідження та адаптація систем та обладнання ІР-мереж для безпечної передачі даних ДНДІ
14.17. Створення та впровадження системи визначення місцезнаходження об’єкта з використанням мережі 

стільникового зв’язку
ДНДІ

14.18. Дослідження (а аналіз ефективності робота аналітичних функцій систем відеоспостереження ДНДІ
14.19. Дослідження та розроблення спеціальної стрілецької зброї, засобів індивідуального бронезахисту та 

активної оборони
ДНДІ

14.20. Розроблення нових спеціальних засобів індивідуального захисту на основі високих технологій та 
нових матеріалів

ДНДІ

14.21. Вдосконалення наявних спеціальних засобів захисту працівників ОВС д н д і
14.22. Дослідження та розроблення спеціальних інструментів і пристроїв для подолання та руйнування 

перешкод в інтересах спеціальних підрозділів правоохоронних органів
ДНДІ

14.23. Розроблепня державних та галузевих стандартів на вогнепальну, мисливську та спортивну зброю, 
спецзасоби самозахисту та засоби бронезахисту

ДНДІ

14.24. Дослідження сучасних світових тенденцій розвитку спеціальних транспортних засобів та їх 
використання до потреб ОВС України

ДНДІ

14.25. Дослідження та розроблення спеціальних транспортних засобів для ОВС України д н д і
14.26. Дослідження проблеми вдосконалення та здійснення модернізації існуючих спеціальних 

тоанешгатних засобів для ОВС України
ДНДІ

14.27. Дослідження та розроблення технічних засобів розвідки, локалізації, транспортування 
і знешкодження вибухових матеріалів та вибухонебезпечних пристроїв

ДНДІ

14.28. Наукові дослідження у сфері розроблення та вдосконалення форменого одягу для працівників 
органів внутрішніх справ

ГІНШ«•-V- -“У-Ч*

14.29. Дослідження можливостей використання дистанційно керованих підводних апаратів 
у правоохоронній діяльності

НАВС

14.30. Розроблення засобів знешкодження вибухових пристроїв НАВС
14.31. Дослідження можливостей використання безпілотних літальних апаратів у правоохоронній 

діяльності
НАВС

14.32. Розроблення засобів криміналістичної техніки НАВС


