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Шановні учасники конференції! 

 

Від імені ректорату та Вченої ради Національної академії внутрішніх справ дозвольте привітати всіх учасників 
заходу – представників Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Міністерства 
юстиції України, Служби безпеки України, авторитетних судово-експертних установ, відомих вітчизняних 
виробників криміналістичної техніки, провідних освітніх закладів і наукових інституцій держави. 

Цього року виповнюється п’ята річниця з дня набуття чинності новим Кримінальним процесуальним 
кодексом України. Символічно, що саме на зазначений період доводиться 25-річчя створення в структурі 
Національної академії внутрішніх справ факультету, а нині – профільного навчально-наукового інституту з 
підготовки фахівців експертно-криміналістичного спрямування. Цими днями ми також відзначаємо ювілейні дати 
і вшановуємо пам’ять видатних криміналістів – В. П. Бахіна, В. К. Весельського В. С. Кузьмічова, М. В. Салтевського та 
інших наших колег, які своєю самовідданою працею зміцнювали авторитет закладу й вітчизняної науки. 

Перезавантаження системи розкриття та розслідування злочинів, що триває в нормотворчій площині, 
потребує якнайшвидшого впровадження вже законодавчо закріплених положень у сферу правозастосування, 
зокрема в діяльність органів досудового розслідування й експертних служб. 

Актуальною є необхідність суттєвого вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації 
правоохоронців відповідних спеціалізацій. До реалізації відповідних заходів безпосередньо долучено й 
Національну академію внутрішніх справ як провідний відомчий виш зі специфічними умовами навчання.  

На базі академії здійснюється підготовка персоналу різних фахових груп з урахуванням європейських 
стандартів і міжнародної практики. За скоригованими планами та програмами організаційно вдосконалено всі 
напрями діяльності, зокрема оптимізовано структуру і штат, реалізовано профілізацію кафедр (засновано кафедри 
фінансової безпеки та фінансових розслідувань, інформаційних технологій і кібернетичної безпеки). Проведено 
цикл тренінгів з операційного, тактичного та стратегічного аналізу на основі моделей ILP і Спільної інтегрованої 
моделі аналізу ризиків (CIRAM), які активно використовують у країнах ЄС під час розслідування корупційних 
злочинів. 

Досвідчені атестовані фахівці спеціальних кафедр за безпосередньої участі практичних працівників 
викладають блоки прикладних дисциплін, які передбачають формування в курсантів і слухачів професійних 
навичок, зокрема щодо застосування спеціальної криміналістичної техніки, комп’ютерних технологій, з 
проведенням тематичних тренінгів, тактико-спеціальних навчань. 

Спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції, Державним науково-дослідним експертно-
криміналістичним центром та іншими зацікавленими службами Міністерства академія активно опрацьовує 
алгоритми підвищення якості підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців експертно-
криміналістичного спрямування. Про результати цієї діяльності свідчить низка здобутків, а саме: 

– отримано понад 30 патентів та авторських свідоцтв на прилади й технології в галузі спеціальної і 
криміналістичної техніки, методики, автоматизовані робочі місця тощо (загалом академія має 196 охоронних 
документів на об’єкти інтелектуальної власності, серед яких 58 патентів); 

– за підтримки Консультативної місії ЄС підготовлено унікальне довідкове видання для інспекторів-
криміналістів «Участь спеціаліста в огляді місця події», призначене для територіальних підрозділів поліції 
районного й обласного рівнів; 

– запроваджено проведення цільових тренінгів і квестів з питань використання можливостей нових видів 
експертиз, наприклад біологічних, ДНК, комп’ютерно-технічних, вибухотехнічних, інженерно-технічних, 
товарознавчих, автотехнічних, психологічних (із застосуванням поліграфа); 

– з огляду на актуальність забезпечення кадрового резерву для комплектування посад Експертної служби 
МВС України, запроваджено підготовку судових експертів з-поміж студентів – здобувачів ступеня вищої освіти 
бакалавр зі спеціальності «Право» (спеціалізація «Техніко-криміналістичне забезпечення досудового 
розслідування») та, відповідно, здобувачів ступеня вищої освіти магістр (спеціалізація «Судова експертиза»); 

– налагоджено співпрацю з районними управліннями столичного главку поліції щодо організації щоденних 
чергувань курсантів у складі слідчо-оперативних груп з метою набуття ними практичних умінь і навичок роботи 
з речовими доказами під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій, а також надання безпосередньої 
технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбирання зразків для проведення 
експертизи) під час огляду місця події. 

Засвідчуємо готовність до обговорення варіантів розширення формату співпраці з іншими навчальними 
закладами, науковими й експертними установами. Для виконання визначених завдань академія має відповідні 
ліцензії, належний науково-педагогічний потенціал, розвинуті наукові школи, достатній інформаційний ресурс, 
сучасну матеріальну базу й інфраструктуру, яка постійно оновлюється завдяки підтримці МВС України та 
європейських партнерів. 

Переконаний, що цей збірник доповідей і повідомлень учасників конференції сприятиме жвавій науковій 
дискусії, а результати обговорення стануть підґрунтям для напрацювання конструктивних пропозицій 
з удосконалення чинного законодавства, практики його застосування та експертної діяльності. 

Бажаємо всім плідної роботи! 
 

 


