
 

Форма 1. Звіт про виконання Плану проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у  

Національній академії внутрішніх справ  

за 2016 рік науково-дослідною лабораторією з проблем експертно-криміналістичного забезпечення 
 

Пункт Плану 

НД і ДКР  

(плановий або 

позаплановий) 

Найменування 

теми НД і ДКР 

Замовник, 
підстави 

проведення 

Заклади, які 
брали участь у 

розробці 

Форма 
реалізації 

Термін проведення 
(місяць, рік) Керівники Вихідні дані 

план факт 

Розділ І. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підготовки до друку 
підручників, навчальних посібників тощо 

п. 1.51 

Техніко-
криміналістичне 

дослідження 
документів, що 

посвідчують особу 

Плани НД і 
ДКР ННІ №2, 
лабораторії 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістично
гозабезпечення 

Навчальнийп
осібник 

01.2016 –
06.2016 

01.2016 –
11.2016 

Юсупов В.В., 
Білоус І.В. 

Обговорено на 
засіданні лабораторії 

(протокол № 9 від 
21.11.16). Подано на 
Науково-методичну 
раду на грудень 2016 

р. 

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності ОВС 

п. 2.22 

Діяльністьслідчог

о 

у 

кримінальнихпров

адженнях, 

пов’язаних 

іззастосуваннямпр

имусовихзаходівм

едичного 

характеру 

ГСУ НП 

України, 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№ 1, № 2, 

лабораторій, 

кафедри 

ГСУ НП 

України, 

НЛ з проблем 

досудовогороз

слідування, 

НДЛ 

з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн

я, кафедра 

Методичні 

рекомендації 

01.2016-

04.2016 

01.2016-

04.2016 

Вознюк А.А., 

Юсупов В.В., 

Пясковський В.В. 

Рекомендовано 

науково-методичною 

радою НАВС 

(протокол № 5 

20.01.2016) 



криміналістики 

та 

судовоїмедицин

и 

п. 2.24 

Використанняслід

чимспеціальнихзн

аньпід час 

розслідуваннязлоч

инівпротибезпекив

иробництва 

ГСУ НП 
України, 

плани НД і 
ДКР ННІ 
№ 1, № 2, 

лабораторій, 

кафедр 

ГСУ НП 
України, 

НЛ з проблем 

досудовогорозслі

дування, НДЛ 

експертно-

криміналіс-

тичногозабезпеч

ення, кафедра 

криміналістични

хекспертиз 

Методичні 

рекомендації 

01.2016-

04.2016 

01.2016-

04.2016 

Вознюк А.А., 

Юсупов В.В., 
Чорноус Ю.М. 

Матеріали надано 

Вознюку А.А. для 

узагальнення 

п. 2.29 

Розслідуванняпідп
алів та 

злочиннихпоруше
нь правил 

пожежноїбезпеки 

ГУ НП 

України у 

Вінницькій 

обл.,плани 

НД і ДКР 

ННІ № 2, 

лабораторії 

Вінницький 

НДЕКЦ МВС 

України, 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн

я 

Методичніре
комендації 

01.2016 –
12.2016 

01.2016 –
12.2016 

Юсупов В.В. 

Акт  

здавання-приймання 

ндр від 24.12.2016 р 

Вінницького НДЕКЦ 

МВС України. 

п. 2.55 

Призначення 
судових експертиз 

під час 
розслідування 
неправдивого 

повідомлення про 
загрозу безпеці 

громадян, 
знищення чи 
пошкодження 

ГСУ НП 

України, 

ДНДЕКЦ 

МВС 

України, 

Київський 

міський 

НДЕКЦ 

МВС 

України, 

ГСУ НП 

України, 

ДНДЕКЦ МВС 

України, 

Київськийміськи

й НДЕКЦ МВС 

України, НДЛ з 

проблем 

експертно-

криміналістично

Методичніре

комендації 

01.2016 –

05.2016 

01.2016 –

05.2016 

Юсупов В.В., 

Вознюк А.А., 

Чорноус Ю.М. 

Направлено до ГСУ 

НП України 

Лист ГСУ МВС 

України від 31.05.2016 

46/52п 



об’єктів власності плани НД і 

ДКР ННІ №1, 

№ 2, 

лабораторій, 

кафедри 

гозабезпечення, 

НЛ з проблем 

досудовогорозслі

дування, кафедра 

криміналістични

хекспертиз 

п. 2.59 

Пошук та 

знешкодженнясам

оробнихвибухови

хпристроїв 

ДНДЕКЦ 

МВС 

України,пл

ани 

НД і ДКР 

ННІ  

№ 2, 

лабораторії 

ДНДЕКЦ 

МВС 

України, 

НДЛ з 

проблем 

експертно-

криміналістич

ногозабезпечен

ня 

Методичні

рекоменда

ції 

01.2016 

–11.2016 

01.201

6 –

11.201

6 

Юсупов В.В. 

 

Обговорено на 

засіданні лабораторії  

пр. № 6 

та подано на Наук. 

метод. раду у грудні 

2016   

п. 2.60 

Залучення слідчим 
спеціалістів під 

час розслідування 
порушень правил 

безпеки 
дорожнього руху 
або експлуатації 

транспорту 

ГСУ НП 

України, 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№1, № 2, 

лабораторі

й, кафедр 

ГСУ НП 

України,  

плани НД і ДКР 

ННІ №1, № 2, 

лабораторій, 

кафедр 

Методичні 

рекомендації

  

 

11.2016 11.2016 
  

 Охріменко С.С. 

Обговорено на 

засіданні лабораторії 

(протокол № 9 від 

21.11.16 та подано на 

Наук. метод. раду у 

грудні 2016   

п. 2.61 

Пам’яткаслідчому
щодопроведенняог

ляду трупа на 
місціподії 

ГУ НП 

України у 

Вінницькій 

обл.,плани 

НД і ДКР 

ННІ № 2, 

лабораторії 

Вінницький 

НДЕКЦ МВС 

України, 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн

я, кафедра 

криміналістичн

ихекспертиз 

Пам’ятка 
01.2016 –
12.2016 

01.2016 –
12.2016 

Юсупов В.В. 

Обговорено на 

засіданні лабораторії 

(протокол № 9 від 

21.11.16 та подано на 

Наук. метод. раду у 

грудні 2016   

п. 2.62 Особливості 
розслідування 

ГСУ НП ГСУ НП Методичні 11.2016 11.2016 Охріменко С.С. Обговорено на 



кримінальних 
правопорушень, 

учинених 
неповнолітніми або 

за їх участю 

України, 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№1, № 2, 

лабораторі

й, кафедри 

України, 

 НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн

я 

рекомендації засіданні лабораторії 

(протокол № 9 від 

21.11.16 та подано на 

Наук. метод. раду у 

грудні 2016   

п. 2 63 

Вилученняпредме

тів і 

документівпід час 

оглядумісцяподії і 

особливостівикор

истанняїх як 

доказів у 

кримінальномупр

овадженні 

ГУ НП 

України у 

Вінницькій 

обл.,плани 

НД і ДКР 

ННІ № 2, 

лабораторії 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн

я 

Методичні 

рекомендації 

01.2016 –
12.2016 

01.2016 –
12.2016 Бєлова Л.М. 

Обговорено на 

засіданні лабораторії 

(протокол № 9 від 

21.11.16 та подано на 

Наук. метод. раду у 

грудні 2016   

п. 2.64 

Використання 

спеціальних знань 

у галузі 

одорології під час 

розслідувань 

кримінальних 

правопорушень 

Кінологічн

ий центр 

ГУ НП  

в 

Черкаській 

обл., 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№2, 

лабораторії, 

кафедри 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн

я 

Методичні 

рекомендації 

01.2016 –
12.2016 

01.2016 –
12.2016 

Юсупов В.В. 

 

Лист НАВС від 

11.11.2016р. № 

4520/02/35/01-2016 

п. 2.65 

Особливостіотрима
ннязразківдля 

проведеннясудово-
почеркознавчоїексп

ертизи 

Київський

міськийНД

ЕКЦ МВС 

України, 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№ 2, 

лабораторії

Київськийміськ

ий 

НДЕКЦ МВС 

України, 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістично

гозабезпечення, 

Методичніре
комендації 

01.2016 –
05.2016 

01.2016 –
05.2016 

Юсупов В.В., 

Чорноус Ю.М. 

Акт  

здавання-приймання 

ндр від 25.05.2016 р. 

Київського міського 

НДЕКЦ МВС України 



, кафедри 
 

кафедра 

криміналістични

хекспертиз 

п. 2.66 

Експертнедосліджен
няконтрафактноїауд
іовізуальноїпродукц

ії 

Київськийо

бласний 

НДЕКЦ  

МВС 

України, 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№2, 

лабораторії 

Київськийоблас

ний НДЕКЦ 

МВС України, 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістично

гозабезпечення 

Методичніре
комендації 

01.2016 –
05.2016 

01.2016 –
05.2016 

Юсупов В.В. 

 

Акт  

здавання-приймання 

ндр від 24.05.2016 р. 

Київського обл. 

НДЕКЦ МВС України  

п. 2.67 
Особливостіексперт
ногодослідженнякул

ьтурнихцінностей 

Закарпатсь

кий 

НДЕКЦ 

МВС 

України, 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№ 2, 

лабораторії

, кафедри 

Закарпатський 

НДЕКЦ МВС 

України, 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістично

гозабезпечення, 

кафедра 

криміналістични

хекспертиз 

Методичніре
комендації 

01.2016 –
11.2016 

01.2016 –
05.2016 

Юсупов В.В., 

Чорноус Ю.М. 

Акт здавання-

приймання 

Закарпатського 

НДЕКЦ МВС України 

від 16.11.2016 

п. 2.68 

Дослідження 
документів, які 

містять 
безконтактний 

електронний носій 

 

Закарпатсь

кий 

НДЕКЦ 

МВС 

України, 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№ 2, 

лабораторії

, кафедри 

Закарпатський 

НДЕКЦ МВС 

України, 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн 

Методичніре
комендації 

01.2016 –
11.2016 

01.2016 –
11.2016 

Юсупов В.В. 

Акт  

здавання-приймання 

ндр від 18.11.2016 р 

Закарпатського. 

НДЕКЦ МВС України. 



 

 

 

п. 2.69 

«Судоватехніко-
криміналістичнаекс
пертизадокументів у 
кримінальнихпрова
дженняхпрозлочини 

у 
сферігосподарськоїд

іяльності» 

Закарпатсь

кий 

НДЕКЦ 

МВС 

України, 

плани НД і 

ДКР ННІ 

№ 2, 

лабораторії

, кафедри 

Закарпатський 

НДЕКЦ МВС 

України, 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн 

Методичніре
комендації 

01.2016 –
12.2016 

01.2016 –
11.2016 

Юсупов В.В. 

Акт  

здавання-приймання 

ндр від 18.11.2016 р 

Закарпатського. 

НДЕКЦ МВС України. 

п. 2.71 

Тактика проведення 
поліцейським 
огляду слідів 

правопорушення, 
виявлених під час 

поверхневої 
перевірки 

Плани НД і 

ДКР ННІ 

№ 3, № 2, 

лабораторі

й 

НЛ з проблем 

забезпеченняп

ублічноїбезпек

и 

та порядку, 

НЛ з проблем 

кримінальноїп

оліції 

Методичніре
комендації 

01.2016 –
09.2016 

01.2016 –
10.2016 

Юсупов В.В. 
Надано на науково-

методичну раду 

ужовтні 2016 

позапланова 

Доручення 

НАВС № 12 

від 08.02.2016 

«Виявлення та 
розслідуваннязлочи

нів у 
сферібудівництва» 

Департаме

нтзахистуе

кономікиН

аціональної

поліціїУкр

аїни 

НДЛ з проблем 

експертно-

криміналістичн

огозабезпеченн

я 

Методичніре
комендації 

02.2016 
– 

06.2016 

 
02.201

6 – 
06.2016 

Бобрик К.Ю. 
Направлено для 

узагальненняВознюку 

А.А.  

позапланова 

Доручення 
НАВС № 132 
від 19.09.2016 

«Особливостірозслі
дуваннянезаконного
переправленняосіб 
через державний 

кордон» 

ГСУ 

Національн

оїполіціїУк

раїни 

НДЛ з 

проблем 

експертно-

криміналістич

ногозабезпече

ння 

Методичніре
комендації 

09.2016 09.2016 Бобрик К.Ю. 
Направлено для 

узагальненняВознюку 

А.А. 



Форма 2. Звіт про виконання Плану впровадження результатів НД і ДКР академії у практичну,  

законотворчу, науково-дослідну діяльність та навчальний процес у 2016 році науково-дослідною лабораторією з проблем 

експертно-криміналістичного забезпечення 

 

Пункт Плану 
НД і ДКР 

(плановий або 
позаплановий) 

Найменування 
розробки 

Напрям 
впровадження 

Суб’єкти 

впровадження 

Заходи з 
авторського 

супроводження 

Термін впровадження 

(місяць, рік) 

Підрозділ 
ОВС, в 

діяльність 
якого 

здійснено 
впровадження 

Вихідні дані документів 
впровадження 

початок завершенн

я 

п.47 

Методичні 

рекомендації 

«Особливості 

призначення та 

проведення 

експертиз звуко- 

та відеозапису, 

молекулярно-

генетичних 

експертиз зі 

встановлення 

особи, яка 

передала завідомо 

неправдиве 

повідомлення про 

загрозу безпеці 

громадян, 

знищення чи 

пошкодження 

об’єктів 

власності» 

Практична 
діяльність 

НДЛ 
експертно-

криміналістичн
ого 

забезпечення 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

01.2016 

 

04.2016 

 

ДНДЕКЦ 
МВС 

України 

Акт про впровадження в 

діяльність ДНДЕКЦ 

МВС України 

(акт від 08.04.2016) 

 Методичні 

рекомендації 

Практична 

діяльність 

НДЛ 

експертно-

Використан

ня при 

01.2016 

 

03.2016 

 

Київський 

обласний 

Київський обласний 

НДЕКЦ МВС України 



«Участь 

спеціаліста в 

одержанні зразків 

людини 

біологічного 

походження» 

криміналісти

чного 

забезпечення 

підготовці 

усіх видів 

занять 

НДЕКЦ 

МВС 

України 

(акт впровадження від 

28.03.2016) 

п. 45 

Методичні 

рекомендації 

«Організаційно-

методичні засади 

експертного 

дослідження 

культурних 

цінностей» 

Практична 
діяльність 

НДЛ 
експертно-

криміналістичн
ого 

забезпечення 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

01.2016 

 

12.2016 

 

Закарпатськи
й НДЕКЦ 

МВС України 

Закарпатський 

НДЕКЦ МВС України 

(акт впровадження від 

24.11.2016) 

п. 48 

Методика 

проведення 

мистецтвознавчої 

експертизи 

Практична 
діяльність 

НДЛ 
експертно-

криміналістичн
ого 

забезпечення 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

01.2016 

 

12.2016 

 

Хмельницьки
й НДЕКЦ 

МВС України 

Хмельницький НДЕКЦ 

МВС України (Акт впр. 

від 21.11.2016 

п. 42 

Методичні 

рекомендації 

«Дослідження 

документів, які 

містять 

безконтактний 

електронний 

носій» 

Практична 
діяльність 

НДЛ 
експертно-

криміналістичн
ого 

забезпечення 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

11.2016 12.2016 

Закарпатськи
й НДЕКЦ 

МВС 
України  

Акт впровадження 

Закарпатський 

НДЕКЦ МВС України 

(акт впровадження від 

21.11.2016) 

п. 43 

Методичні 

рекомендації 

«Особливості 

отримання зразків 

для проведення 

судово-

почеркознавчої 

Практична 
діяльність 

НДЛ 
експертно-

криміналістичн
ого 

забезпечення 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

05.2016 07.2016 

Київський 
обласний 

НДЕКЦ МВС 
України 

Акт від 25.05.2016 

Київський обласний 

НДЕКЦ МВС України 



експертизи» 

п. 44 

Методичні 

рекомендації 

«Використання 

(застосування) 

одорології під час 

розслідування 

кримінальних 

правопорушень» 

Практична 
діяльність 

НДЛ 
експертно-

криміналістичн
ого 

забезпечення 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

11.2016 12.2016 

Черкаський 
НДЕКЦ 

МВС України, 

 

Лист ГУНП в 

Черкаській області від 

18.11.2016 

№ 4520/02/35/01-2016 

п. 46 

Методичні 

рекомендації 

«Пошук та 

знешкодження 

саморобних 

вибухових 

пристроїв» 

Практична 
діяльність 

НДЛ 
експертно-

криміналістичн
ого 

забезпечення 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

11.2016 12.2016 

Вибухотехні

чне 

управління 

НПУ 

 

Буде впроваджено 

після розгляду на НМР 

у грудні 2016 р. 

п. 41 

Навчальний 

посібник 

«Техніко-

криміналістичне 

дослідження 

документів 

України, що 

посвідчують 

особу» 

Навчальний 

процес 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичн
ого 

забезпечення, 
кафедра 

криміналістичн
их експертиз 

Використання 
при підготовці 

усіх видів 
занять 

06.2016 08.2016 

ДНДЕКЦ 
МВС 

України 

Буде впроваджено 

після розгляду на НМР 

у грудні 2016 р. 

 

  

 

 

 

 



Форма 3. Звіт про підготовку дисертаційних досліджень у 2016 році науково-дослідною лабораторією з проблем 
експертно-криміналістичного забезпечення 

 

Форма навчання 
П.І.Б. 

дисертанта 

Тема дисертаційного 
дослідження 

Вид 

дисертації, 

спеціальність 

Наук. керівник 

(консультант) 

Стан 
підготовки 

Працівники 

академії інших органів 

здобувач 
Чичиркін Андрій 
Олександрович 

Взаємодія слідчого з 
експертними 

підрозділами під час 
розслідування порушень 

правил безпеки 
дорожнього руху або 

експлуатації транспорту 

канд.  

12.00.09 

к.ю.н., ст.н.с. 

Юсупов В.В. 

Відповідно 
до 

індивідуаль
ного плану 

 

 

Заступник начальника 
СВ Переяслав-

Хмельницького МВ 
ГУНПУ в Київській обл. 

ад’юнкт 
Білоус Ірина 

Володимирівна 

Техніко-
криміналістичне 

дослідження 
документів, що 

посвідчують особу  

канд.  

12.00.09 

д.ю.н., професор, 

Чернявський С.С. 

Відповідно 
до 

індивідуаль
ного плану 

науковий 
співробітни

к, НДЛ з 
проблем 

експертно-
криміналісти

чного 
забезпечення 

НАВС  

 

 

 

 

 

 



Форма 5. Звіт про виконання Плану проведення наукових конференцій, семінарів, круглий столів у Національній 
академії внутрішніх справ за 2016 рік 

 

Пункт 

Плану НД і ДКР 

(плановий або 

позаплановий) 

Найменування  

наукового  

заходу 

Місце та час 

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників 

Міністерства, відомства,  

ВНЗ та наукові установи, 

представники яких брали 

участь у заході 

Кількість 

примірників тез 

доповідей 

п. 14 

Круглий стіл  

«Теорія і практика судової 

експертизи» 

НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного 

забезпечення, кафедра 

криміналістичних експертиз 

вул. Карбишева, 3 

12.06.2016 

50 
СБУ, КНДІСЕ, ДНДЕКЦ 

МВС України, БСМЕ та ін. 
30 

Позапланово 

 

Конференція 

«Актуальні питання експертно-

криміналістичного 

забезпечення правоохоронної 

діяльності» 

НДЛ з проблем експертно-

криміналістичного 

забезпечення, кафедра 

криміналістичних експертиз 

вул. Карбишева, 3 

25.11.2016 

60 
СБУ, КНДІСЕ, ДНДЕКЦ 

МВС України, БСМЕ та ін. 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Звіт про опубліковані видання у 2016 році науково-дослідною 

лабораторією з проблем експертно-криміналістичного забезпечення 

 

Наукові статті: 

1. Білоус І.В. Особливості техніко-криміналістичного дослідження 

підроблених документів, що посвідчують особу /І.В.Білоус // Криміналістичний 

вісник: наук.-практ.зб. /голов. [Ред.В.В.Чернєй] /ДНДЕКЦ МВС України, 

НАВС – К.:ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016 – №1(25).-211 с.: іл. С. 167 – 

175. 

2. Бобрик К.Ю. Сучасний стан правового та організаційного забезпечення 

протидії організованій злочинності / К.Ю. Бобрик// Часопис Київського 

університету права – 2016/2. – С. 310 – 313. 

3. Охріменко С. С. Професійна компетентність слідчого щодо 

призначення судово-психологічних експертиз при розслідуванні кримінальних 

правопорушень / С. С. Охріменко // Криміналістичний вісник. – 2016. – № 1(25). 

– С. 90 – 97. 

4. Охріменко С. С. Проблематика використання спеціальних 

психологічних знань у кримінальному провадженні / С. С. Охріменко // 

Публічне право. – 2016. – № 2(21). – С. 157 – 165. 

5. Фурман Я. В. Особливості огляду місця події при виявленні трупа на 

місці пожежі [Електронний ресурс] / Ярослав Володимирович Фурман // Вісник 

Академії адвокатури України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://e-

pub.aau.edu.ua/index.php/visnyk/iccue/view/67. 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях: 

6. Бобрик К. Ю. Корупція як загроза національної безпеці України / К. Ю. 

Бобрик, А. О. Малікова // Економічна безпека України: стан, проблеми та 

перспективи: тези допов.Всеукр. наук.-практ. конф., (22 квітня 2016р.,м. Львів). 

- Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. - С. 159-

162. 

7. Бобрик К. Ю. Використання досвіду зарубіжних країн у протидії 

корупції в Україні / К. Ю. Бобрик, Р. С. Тютюнник // Економічна безпека 

України: стан, проблеми та перспективи: тези допов. Всеукр. наук.-практ. 

конф., (22 квітня 2016 р., м. Львів). - Львів : Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2016. - С. 299-302. 



8. Бобрик К. Ю. Особливості проведення судово-економічних експертиз 

при розслідуванні злочинів, вчинених злочинною організацією/ К. Ю. Бобрик // 

Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу, (12 

травня 2016 р., м. Київ). - К: ННІ №2 НАВС, 2016. - С. 58-60. 

9. Бобрик К. Ю. Окремі питання, пов’язані з проведенням будівельно-

технічної експертизи/ К. Ю. Бобрик, Р.С. Тютюнник // Теорія і практика судової 

експертизи: збірник матеріалів круглого столу, (12 травня 2016 р., м. Київ). - К: 

ННІ №2 НАВС, 2016. - С. 319-321. 

10. Білоус І.В. Аналіз новітніх технологій захисту бланків документів, що 

посвідчують особу // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів 

круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Э.Ю.; 

Київ. ННІ№2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної 

академії внутрішніх справ, 2016. – С. 54 – 57. 

11. Білоус І.В. Характеристика основних елементів захисту паспорта 

громадянина України, що містить безконтактний електронний носій  

/І.В.Білоус//Актуальні питання технічної експертизи документів [Текст] 

матер.Міжнар. наук.-практ.сем.-навч. (Київ, 25-26 лют. 2016 р.) – Київ: 

КНДІСЕ, 2016-76с. – С.12-15.   

12. Білоус І.В. Особливості розгляду слідчим суддею клопотання про 

надання дозволу на проведення виїзної ревізії. /І.В.Білоус//Актуальні питання  

використання  можливостей позапланових документальних ревізій та інших 

перевірок у  кримінальному  судочинстві  [Текст]:  матеріали міжвідомчого 

наук.-практ. семінару (Київ, 30 черв. 2016 р.): / [ред. кол.: В. В. Чернєй, С.С. 

Чернявський, А. П. Запотоцький та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 

С. 13 – 16.  

13. Білоус І.В. Проблемні питання використання вбудованих електронних 

носіїв інформації для захисту документів, що посвідчують особу. 

/І.В.Білоус//Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення 

правоохоронної діяльності [Текст] : збірник матеріалів конференції. / редкол.: 

Кобилянський О.Л., Комаринська Ю.Б., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – 

К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 

2016. – 371 с. – С.44-47 

14. Охріменко С. С. Проблематика призначення слідчими судово-

психологічних експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень / 

С. С. Охріменко // Теорія і практика судової експертизи : зб. матеріалів 

круглого столу (Київ, 12 трав. 2016 р.) / [редкол. : О. Л. Кобилянський, 



Ю. М. Чорноус, Е. Ю. Свобода]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 244–

245. 

15. Охріменко С. С. Процесуальна самостійність слідчого з огляду на 

вимоги сучасного кримінального процесуального законодавства України / 

С. С. Охріменко // Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми 

теорії та практики [Текст] : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Київ, 8 лип. 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 119–121. 

16. Охріменко С. С. Характеристика суб’єктів вчинення неправдивих 

повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів 

власності / С. С. Охріменко // Юриспруденція у формуванні правової держави 

та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. 

конф. «Актуальна юриспруденція» (Київ, 6 жовт. 2016 р.). – К. : Видавничий 

дім «АртЕк», 2016.– С. 162–165. – Наукометрична база Science Index. 

17. Охріменко С. С. Організаційно-правові засади призначення судових 

експертиз під час розслідування неправдивого повідомлення про загрозу 

безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності / 

С. С. Охріменко // Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, 

практика : зб. матеріалів Другої Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 

жовтня 2016 р.). – К. : ВГО «Майбутнє країни», журнал «Публічне право», 2016. 

– С. 50–53. 

18. Охріменко С. С. Особливості призначення судових експертиз під час 

розслідування кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми або за 

їх участю / С. С. Охріменко // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : 

матеріали Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. (Київ, 08 груд. 2016 року). – 

Подано тези доповіді. – Наукометрична база Science Index. 

19. Нечеснюк М.В. Окремі аспекти допиту експерта в суді у сучасних 

умовах // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого 

столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. 

ННІ№2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії 

внутрішніх справ, 2016. – С. 235 – 238. 

20. Фурман Я.В. Поняття, правові підстави огляду місця пожежі // Перші 

Миколаївські юридичні дискусії: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 

18.05.2016 р. Зб. наук. ст. / уклад. Є. В. Валькова, І. М. Дмитрук, С. В. Лосич, 

С. А. Матвієнко; за ред. В. М. Бесчастного, О. А. Кириченка, 

В. М. Поперечного. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 804 с. 

– С. 745-748. 



21. Фурман Я.В. Особливості проведення фото та відео-фіксації місця 

пожежі // Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та 

практики [Текст] : зб. тез доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 8 лип. 

2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 314 с. – С. 261 – 263. 

22. Фурман Я.В. Сучасні причини та умови поширення нелегальної 

міграції в Україні // Протидія проявам тероризму, сепаратизму, екстремізму та 

нелегальній міграції в сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 28 жовт. 2016 р.). – Дніпро : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 356 с. – С. 345 – 438. 

23. Фурман Я.В. Щодо критеріїв оцінки якості та ефективності судових 

експертиз // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого 

столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю.; Київ. 

ННІ№2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії 

внутрішніх справ, 2016. – С. 335 – 337. 

24. Фурман Я.В. Особливості вчинення злочинів з мотивів расової, 

національної або релігійної нетерпимості // Формування правових позицій 

щодо розслідування міжнародних злочинів [Текст] : матеріали міжвідом. 

Круглого столу (Київ, 28 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: В. В. Чернєй, В. П. Тихий, 

О. В. Задорожній та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 292 с. – С. 236 

– 239. 

25. Фурман Я.В. Тактика використання висновків експерта при 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання експертно-

криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності: збірник матеріалів 
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№ 66596 ; заяв. 17.05.2016 ; зареєстр. 13.07.2016.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 7
1
. Звіт про діяльність юридичної клініки за 2016 рік 

За 2016 рікособовим складом інституту, залученим в роботі  «Юридичної 

клініки» проведена наступна робота: 

1. Складено план основних заходів юридичної клініки навчально-

наукового інституту ННІ №2 Національної академії внутрішніх справ на 2017 

навчальний рік. 

2. Складено план проведення правопросвітницьких занять серед 

учнівської молоді та проведення профорієнтаційної роботи за участю курсантів 

– консультантів юридичної клініки ННІ №2 НАВС. 

3.   Оновлені списки складу курсантів – консультантів юридичної клініки 

ННІ №2 у зв’язку із навчальною практикою та подальшим випуском курсантів 

4 курсу. 

4. Оновлена інформація про можливість отримання безкоштовних 

правових консультацій у засобах масової інформації, мережі Інтернет та на 

офіційній web-сторінці інституту.Інформація про роботу юридичної клініки 

розміщена як в приміщені, де розташована юридична клініка, так і на 

офіційному веб-порталі академії та електронній сторінці юридичної клініки 

веб-сторінки інституту. 

5. Для проведення зборів та занять з представниками юридичної клініки 

відведено окрему аудиторію та обладнано її інформаційними стендами. Також 

оновлено документацію стосовно роботи юридичної клініки. Заведений журнал 

реєстрації консультації громадян та журнал реєстрації проведення право-

просвітницьких занять.З метою забезпечення належного функціонування 

юридичної клініки та виконання головних її функцій в будівлі контрольно-

пропускного пункту інституту відведено спеціальне приміщення, під назвою 

«кімната для прийому громадян», обладнане для чергування курсантів-

консультантів юридичної клініки та проведення консультативних зустрічей з 

клієнтами.   

6. Для забезпечення правового захисту прав дітей курсантами-

консультантами юридичної клініки ННІ №2 проводились  профілактичні 

заходи, які направлені на формування правосвідомості підлітків, виховання у 

них активної життєвої позиції, а також на попередження злочинів та 

правопорушень серед неповнолітніх.        

 Додатково,окрімправопросвітницьких заходів, здійснювалася і 

профорієнтаційна діяльність, оскільки паралельно відбувалося ознайомлення 

учнівської молоді зі змістом та перспективами розвитку професії 

правоохоронця, формами та умовами її здобуття, надавалися відповіді на 

найактуальніші запитання, що цікавили аудиторію.  

7. Під час відвідування навчальних закладів школярам 

демонструєтьсяпрофорієнтаційний фільм Національної академії внутрішніх 

справ та пропонується заповнити анкету абітурієнта школярам 11-х класів, які 

виявили бажання в подальшому навчатись в Національній академії внутрішніх 

справ.  



 
          

- Силами курсантів-консультантів юридичної клініки ННІ № 2 НАВС 

проведено 45 виїзних презентацій, профілактичних та 

профорієнтаційних лекцій в загальноосвітніх навчальних закладах:  

- ЗОШ № 82 м. Києва — охоплено 110 учнів. 

- ЗОШ № 57 м. Києва — 96 учнів. 

- ЗОШ № 246 м. Києва — 80 учнів. 

- Ліцей “Домінант” м. Києва — 95 учнів. 

- Гімназія №191 м. Києва — 50 учнів. 

- ЗОШ № 73 м. Києва — 50 учнів. 

- ЗОШ № 27 м. Києва — 160 учнів. 

- Ліцей-інтернат № 23 — 120 учнів. 

- ЗОШ № 82 м. Києва — 80 учнів. 

- Технічний ліцей м. Києва — 30 учнів. 

- Гімназія “Діалог” м. Києва — 100 учнів. 

- ЗОШ № 41 м. Києва — 60 учнів. 

- ЗОШ № 57 м. Києва — 120  учнів. 

- ЗОШ № 98 м. Києва —120 учнів. 

- ЗОШ № 106 м. Києва – 870 учнів. 

- ЗОШ № 163 м. Києва – 100 учнів. 

- Технічний ліцей Шевченківського району м. Києва – 45 учнів. 

Всього на заходах охоплено понад 2200 школярів. 

Лекції проведені на такі теми:  

- професія юриста та її роль у правовому житті; 

- вплив соціальних мереж на формування особистості підлітка; 

- небезпека на вулицях, у дворі; 

- запобігання насилля в сім’ї;  

- профілактика злочинності серед неповнолітніх; 

- види юридичної відповідальності неповнолітніх; 



- профілактика вживання енергетиків, наркотиків та алкогольних напоїв 

серед молоді; 

- гендерна система і дискримінація; 

- юридична відповідальність неповнолітніх; 

-  шкідливість куріння; 

- торгівля людьми – проблема сучасності. 

 

 
 

8.Надано безоплатну правову допомогудесятьом громадянам в 

приміщенні інституту та в он-лайн режимі, громадянам була надана грамотна 

юридична допомога та складені необхідні документи згідно чинного 

законодавства. 

9. 22 листопада 2016 року в ННІ №2 відбулись Загальні збори на чолі із 

керівництвом інституту, під час яких з курсантами була проведена 

роз’яснювальна бесіда  щодо профорієнтаційних заходів під час канікулярної 

відпустки, в рамках акції «Відвідай рідну школу». Під час бесіди курсантам 

інституту було презентовано рекламний ролик Національної академії 

внутрішніх справ, роздані анкети абітурієнта для заповнення школярами 

старших класів, які виявлять бажання в подальшому навчатись в НАВС. Надані 

теми профілактичних та профорієнтаційних лекцій для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Курсантам інституту також було роз’яснено порядок 

проведення профорієнтаційної роботи в рамках акції «Відвідай рідну школу». 

До цієї акції активно залучаютьсякурсанти-консультанти «Юридичної клініки». 

10. Була надана21 відповідь на звернення до  народного депутата України 

Геращенка А.Ю. 

11. Курсанти-консультанти «Юридичної клініки» активно приймають 

участь в наукових заходах, що проводяться в академії та інших навчальних 

закладах України та інших країн.  

12. За проведенням вищезазначених заходів здійснювався контроль з боку 

кураторів та викладачів, які надавали необхідну методичну та теоретичну 



допомогу курсантам-консультантам, вирішували питання про направлення 

справи до курсанта, виступали в ролі координаторів по кожній конкретній 

справі, а також забезпечували навчально-методичну та теоретичну підготовку, 

здійснювали контроль та відповідали за якість та порядок надання курсантами 

консультантами правової допомоги клієнтам. 

 

13. У своїй діяльності юридична клініка ННІ№2 керується Конституцією 

України, законами України «Про безоплатну правову допомогу», «Про вищу 

освіту», наказом МОН України «Про затвердження Типового положення про 

юридичну клініку вищого навчального закладу України», Статутом 

Національної академії внутрішніх справ та Типовим положенням про юридичну 

клініку Національної академії внутрішніх справ. 
  



Форма 7
2
. Звіт про створення об’єктів інтелектуальної власності  

у 2016 році науково-дослідною лабораторією з проблем експертно-криміналістичного забезпечення 
 

Назва службового твору  

(об’єкту промислової власності) 

Форма реалізації 
(тип об’єкту) 

Відповідальний 
виконавець  

Термін державної 
реєстрації створених  

об’єктів інтелектуальної 
власності (місяць, рік) 

Вихідні дані документу що 
підтверджує створення 

об’єктів інтелектуальної 
власності   

початок завершення 

Інформаційно-довідкова програма 
«АРМ слідчого» 

Автоматизоване 
робоче місце 

НДЛ експертно-
криміналіс-

тичногозабезпечення 

05.2016 07.2016 
Надано пропозиції на 

кафедру кримінального 
процесу (Форостяному А.І.) 

Виявлення, фіксація та 
вилученняоб’єктів у 

кримінальнихпровадженняхщодонеза
конноговиготовлення, придбання, 

зберігання, 
перевезеннячизбутунаркотичнихзасоб

ів 

Методика 
правоохоронної 

діяльності 

НЛ з проблем 
кримінальної поліції, 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

01.2016 11.2016 

Обговорено на засіданні 
лабораторії (пр. № 9) та 

22.11.2016 передано 
Стрільціву О.М. для 

узагальнення  

Розслідування незаконного  
полювання 

Методика 
правоохоронної 

діяльності 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення 

01.2016 11.2016 

Обговорено на засіданні 
лабораторії (пр. № 9) подано 

для розгляду на Науково-
методичній раді на грудень 

2016 р. 

Позапланово 

Програмний продукт «Навчальна 

інформаційно-довідкова програма 

«Робоче місце експерта з 

трасологічних експертиз» 

Автоматизоване 
робоче місце 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення, кафедра 

криміналістичних 
експертиз 

01.2016 07.2016 
Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 
66596 



Позапланово 
Програмний продукт 

«Мультимедійний підручник 
«Криміналістика» 

Мультимедійний 
підручник 

НДЛ з проблем 
експертно-

криміналістичного 
забезпечення, кафедра 

криміналістичних 
експертиз 

01.2016 06.2016 
Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір 

№ 65883 

 

 


