МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

15.05.07

№ 154

І
Про організацію наукової діяльності
в системі МВС України
На виконання вимог Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" і з
метою реалізації заходів, передбачених наказом МВС України від 15.03.2006 № 263 "Про
реформування галузевої системи освіти та забезпечення ступеневої підготовки фахівців
для ОВС",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1.
Положення про Наукову раду МВС України (додаток 1).
1.2.
Положення
про
організацію
проведення
науково-дослідних
і
дослідно-конструкторських робіт у системі МВС України (додаток 2)
1.3.
Персональний склад Наукової ради МВС України (додаток 3).
2. Заступникові Міністра Плеханову М.А. внести організаційно-штатні пропозиції
щодо забезпечення роботи секретаріату Наукової ради МВС України.
3. Заступникові Міністра Суслову В І. забезпечити секретаріат Наукової ради МВС
України службовим приміщенням, комп'ютерною та організаційною технікою.
4.Уважати такими, що втратили чинність, накази МВС України від
15.05.2003 № 491, від 31.07.2003 № 827, від 29.03.2004 № 347, віл 30.06.2004 № 730.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра
Корнієнка М.В.
6. Наказ надіслати за належністю.
Міністр

В. II. Цушко

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України 15.05 .2007 № 154

Положення про Наукову раду МВС України1

І. Загальні положення
1.1.Цим Положенням визначаються основні завдання та напрями діяльності Наукової
ради МВС України (далі - Рада), членство в ній, порядок прийняття рішень і їх реалізації,
інші питання щодо створення і функціонування Ради.
1.2.Рада є колегіальним дорадчим органом Міністерства внутрішніх справ, який
сприяє проведенню єдиної політики щодо наукового забезпечення діяльності органів
внутрішніх справ та ефективному управлінню науковою і науково-технічною діяльністю.
1.3.Рада у своїй діяльності керується Конституцією та іншими законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ
(далі - МВС) України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук
України, Вищої атестаційної комісії України, державними, галузевими, міжнародними
стандартами, а також цим Положенням.
2. Основні завдання Ради
2.1. Основними завданнями Ради є:
2.1.1. Наукове обґрунтування стратегічного розвитку МВС України.
2.1.2. Визначення перспектив та пріоритетних напрямів наукового забезпечення
діяльності органів внутрішніх справ.
2.1.3. Координація наукової, науково-методичної та науково-технічної діяльності
органів та підрозділів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) і
науково-дослідних установ (далі - НДУ) МВС України.
2.1.4. Розгляд та затвердження річного плану науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт (далі - НД і ДКР) МВС України, прийняття рішень щодо
проведення конкурсів на кращу наукову роботу, краще навчальне видання, краще
періодичне видання.
2.1.5.Формування наукових засад вивчення і узагальнення позитивного досвіду
боротьби зі злочинністю, визначення форм і методів його впровадження в діяльність
органів внутрішніх справ.
2.1.6.Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою та перепідготовкою наукових і
науково-педагогічних кадрів, уведенням нових наукових та освітніх спеціальностей,
визначенням напрямів розвитку та оптимізації відомчої системи освіти і науки.
2.1.7.Організація взаємодії і співробітництва з органами державної влади,
правоохоронними органами та громадськими організаціями України, правоохоронними
органами зарубіжних країн з питань наукового забезпечення правоохоронної діяльності.
2.1.8.Координація роботи з проведення конференцій, семінарів і нарад з наукових,
науково-технічних та навчально-методичних питань діяльності МВС України.
2.1.9.Розгляд питань щодо стимулювання наукової діяльності в системі МВС
України.
2.1.10. Проведення експертизи наукових та навчально-методичних праць за
відповідними напрямами (спеціальностями) і освітньо-кваліфікаційними рівнями
підготовки та схвалення рішень щодо надання підручникам і навчальним посібникам
відомчого грифу „Схвалено для використання в навчально-виховному процесі".
3. Функції Ради

1

Далі - Положення

З метою виконання зазначених вище завдань на Раду покладено такі функції:
3.1. Формування основних напрямів фундаментальних та прикладних наукових
досліджень і науково-технічних розробок МВС України.
3.2. Узагальнення стану і результатів наукової роботи в системі МВС України.
3.3. Підготовка пропозицій щодо впорядкування мережі відомчих закладів освіти та
визначення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців.
3.4. Контроль за діяльністю науково-дослідних підрозділів МВС України, здійснення
заходів щодо підвищення ефективності їх роботи.
3.5. Наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів,
спрямованих на вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ.
3.6. Схвалення концепцій, програм, типових навчальних планів, планів проведення
конференцій, семінарів і нарад з наукових, науково-технічних та науково-методичних
питань.
3.7.Обговорення і затвердження плану НД і ДКР, що виконується ВНЗ
та НДУ МВС України на замовлення підрозділів центрального апарату МВС і
територіальних органів внутрішніх справ, а також контроль за його виконанням.
3.8. Розгляд клопотань ВНЗ, НДУ МВС України про визначення (продовження)
строків діяльності спеціалізованих учених рад і внесення пропозицій Міністрові щодо їх
вирішення.
3.9. Підготовка пропозицій до кошторису МВС за загальним та спеціальними
фондами щодо цільового фінансування наукових досліджень.
3.10. Розгляд питань, пов'язаних з підготовкою та перепідготовкою наукових та
науково-педагогічних кадрів, уведенням нових наукових спеціальностей, розвитком і
оптимізацією структури ВНЗ і НДУ МВС України.
3.11. Розгляд клопотань про висунення працівників структурних підрозділів, ВНЗ та
НДУ МВС України на присудження премій, присвоєння почесних звань, іменних
стипендій тощо.
4. Склад Ради
4.1. Кількість членів Ради становить 37 осіб. Очолює Раду перший
заступник Міністра внутрішніх справ України. Голова Ради має двох
заступників, які обираються на засіданні Ради. У разі потреби голова Ради
може доручати реалізацію своїх окремих повноважень заступникам.
4.2. Голова Ради:
призначає чергові та позачергові засідання Ради;
проводить засідання Ради;
скріплює підписом рішення Ради.
4.3. До складу Ради входять керівники НДУ та ВНЗ МВС України,
представники
структурних
підрозділів
центрального
апарату
МВС
і
територіальних органів внутрішніх справ, провідні фахівці відомчої науки.
Персональний склад Ради за поданням голови затверджується Міністром внутрішніх
справ України.
4.4. До складу Ради з правом дорадчого голосу можуть бути включені
представники інших профільних наукових установ і організацій та навчальних
закладів (за їх письмовою згодою).
4.5. Члени Ради мають право:
бути присутніми на засіданнях Ради і брати участь в обговоренні питань, що
виносяться на розгляд, та прийнятті рішень;
ознайомлюватися з матеріалами чергового засідання Ради, проектами рішень, що
виносяться на обговорення, результатами виконання прийнятих рішень і протоколами
засідань, отримувати матеріали та інформацію, необхідну для підготовки питань, що
виносяться на розгляд;
виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Радою питань щодо поліпшення
діяльності органів внутрішніх справ, наукової і науково-дослідної роботи, законодавства
та інших нормативно-правових актів;
уносити пропозиції щодо персонального складу Ради.
4.6. До роботи в Раді можуть залучатися висококваліфіковані фахівці з числа
практичних працівників органів внутрішніх справ, а також (за погодженням) фахівці HAH
України, Академії правових наук України, Міністерства освіти і науки України, інших
центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів.

4.7.
Секції Ради:
У складі Ради діють секції:
наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ;
науково-технічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ;
науково-методичного забезпечення діяльності ВНЗ МВС України.
Секції очолюють керівники, які обираються шляхом відкритого голосування на
засіданні Ради.
4.8. З метою вирішення окремих питань, що потребують поглиблених знань у
відповідних галузях, Радою або секціями створюються експертні комісії з числа членів
Ради, практичних працівників органів внутрішніх справ, наукових працівників НДУ та
ВНЗ МВС України, а також (за погодженням) фахівців HAH України, Академії правових
наук України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої
влади, вищих навчальних закладів.
5. Організація діяльності Ради
5.1.Організаційною формою роботи Ради є засідання. Планові засідання Ради
проводяться не рідше 4 разів на рік. Позапланові засідання проводяться в міру потреби.
5.2.Засідання Ради є правомочним за умови участі в ньому не менше половини
загальної кількості її членів.
5.3. Рішення
Ради
приймаються
шляхом
відкритого
голосування
простою більшістю голосів.
5.4. Робота Ради проводиться відповідно до плану засідань на рік, у якому
зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Ради, орієнтовна дата
проведення засідань Ради.
5.5. Затверджений план засідань Ради розсилається членам Ради не пізніше, ніж за два
тижні до початку року.
5.6. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Ради можуть бути включені
до порядку денного засідання Ради за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до
чергового засідання.
5.7. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Ради визначаються
головою Ради.
5.8. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює її секретаріат. Склад
секретаріату формується з числа працівників відділу моніторингу наукового забезпечення
діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ ДНДІ МВС України.
5.9. Секретаріат Ради:
забезпечує одержання членами Ради в установленому порядку інформації, матеріалів,
документів, необхідних для виконання покладених завдань;
надає членам Ради необхідні документи та інформаційні матеріали з питань
діяльності;
інформує членів Ради щодо доручень голови, часу та місця проведення
засідань;
веде діловодство з питань діяльності Ради;
здійснює організаційне забезпечення проведення засідань Ради.
5.10.
Секретаріат очолює учений секретар, який є членом Ради. Ученим
секретарем може бути особа, яка має науковий ступінь, досвід роботи на
посадах, пов'язаних з науковою та науково-педагогічною діяльністю, а також
стаж роботи в органах внутрішніх справ не менше 5 років.
5.11. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення діяльності МВС
України.
5.12. Про роботу Ради і прийняті рішення Голова інформує Міністра внутрішніх
справ та вносить пропозиції щодо їх нормативно-правового забезпечення.
Начальник Департаменту роботи
з персоналом МВС України
полковник міліції

М.М.Стоцька

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
15.05.2007 № 154

Положення
про організацію проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт у системі МВС України1
І. Загальні положення
1.1. Це Положення регулює організацію, планування і проведення науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт (далі - НД і ДКР) у системі МВС України, а також
порядок упровадження їх результатів у практичну діяльність та навчальний процес.
1.2. Організація та проведення НД і ДКР у системі МВС України регламентується
Конституцією та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, а також цим
Положенням.
1.3. До НД і ДКР належать науково-дослідні, проектні, конструкторські,
технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів,
необхідних для проведення НД і ДКР, які згідно з умовами, погодженими із замовниками,
виконуються (надаються) науково-дослідними установами та вищими навчальними
закладами (далі - НДУ та ВНЗ).
1.4.
Основною метою проведення НД і ДКР у системі МВС України є
вирішення правових, організаційних, технічних, оперативних, інформаційних
та інших проблем, які стоять перед органами внутрішніх справ (далі - ОВС).
1.5.
НД і ДКР, які проводяться НДУ та ВНЗ МВС України, спрямовані на:
1.5.1. Розроблення
пропозицій
і
рекомендацій
щодо
вдосконалення
правових та організаційних засад діяльності ОВС.
1.5.2. Створення зразків або партій спеціальної техніки для використання в
службово-оперативній діяльності ОВС, підготовку відповідних проектів, технічних
паспортів, технічної документації, інформаційних технологій тощо.
1.5.3. Розроблення наукових, методичних та практичних рекомендацій
із удосконалення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ.
1.5.4. Підготовку друкованих і електронних видань підручників, монографій,
посібників, статей, а також інших наукових, технічних, навчально-методичних та
інформаційних матеріалів.
1.5.6. Сприяння розвитку наукової, технічної творчості, винахідництва та
раціоналізаторства серед особового складу ОВС.
1.6.
НД і ДКР у системі МВС України здійснюються на основі постійної
взаємодії і творчого співробітництва між відомчими НДУ та ВНЗ, органами і
підрозділами
внутрішніх
справ,
центральними
й
місцевими
органами
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування,
HAH
України,
галузевими академіями наук, НДУ та ВНЗ інших міністерств, підприємствами,
установами,
організаціями
різних
форм
власності
шляхом
координації
тематики НД і ДКР, спільного їх проведення, обговорення результатів, обліку
науковою інформацією та передовим досвідом.
1.7.
Організацію НД і ДКР у системі МВС України здійснюють:
1.7.1. Міністерство внутрішніх справ України: формує і забезпечує реалізацію єдиної
відомчої політики у сфері НД ї ДКР, координує діяльність НДУ та ВНЗ МВС України,
визначає перспективні шляхи впровадження досягнень науки і, техніки в практичну
діяльність ОВС, забезпечує розвиток відомчого освітнього, наукового та науковотехнічного потенціалу.
1.7.2. Наукова рада МВС України (далі - Рада) є дорадчим органом Міністерства
внутрішніх справ України, який формує концептуальні засади єдиної відомчої політики у
сфері НД і ДКР, розробляє стратегію їх реалізації, визначає перспективи і пріоритетні
напрями розвитку у сфері відомчої освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності та інтелектуальної власності.
І
1.7.3. Відділ моніторингу наукового забезпечення діяльності органів і підрозділів
внутрішніх справ ДНДІ МВС України (далі - Відділ моніторингу) в межах наданих йому
повноважень здійснює моніторинг та координацію НД і ДКР у системі МВС України; на
1

Далі - Положення

підставі заявок практичних підрозділів ОВС визначає можливих виконавців НД і ДКР,
формує проект річного плану НД і ДКР МВС України та подає його на затвердження
Ради; здійснює інформаційне забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ у
сфері НД і ДКР.
2. Учасники НД і ДКР та їх повноваження
2.1. Учасниками НД і ДКР є:
2.1.1.Замовники - Міністерство внутрішніх справ України, структурні підрозділи
центрального апарату МВС, головні управління, управління МВС України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, а також
підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МВС України.
Замовниками можуть виступати й інші центральні органи виконавчої влади,
підпорядковані їм органи та підрозділи, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи і організації, незалежно від форми власності.
2.1.2.Виконавці - НДУ та ВНЗ МВС України. До проведення НД і ДКР у системі
МВС України можуть залучатися інші органи та підрозділи внутрішніх справ, центральні
й місцеві органи виконавчої влади, HAH України, галузеві академії наук, НДУ та ВНЗ
інших міністерств, підприємства, установи, організації різних форм власності.
2.2.
Замовник НД і ДКР:
2.2.1. Визначає проблему, яка потребує наукового вирішення, визначає тему НД і
ДКР, складає за встановленою формою (додаток 1) та надсилає до Відділу моніторингу
заявку на її проведення.
2.2.2. У встановленому порядку надає виконавцю вихідні дані для проведення
наукових досліджень, забезпечує його наявними статистичними, аналітичними,
інформаційними та іншими матеріалами.
2.2.3. У разі необхідності бере безпосередню участь у проведенні НД і ДКР.
,
2.2.4. Перевіряє стан виконання замовлень к а проведення НД і ДКР.
2.2.5. Ініціює апробацію результатів замовлення та бере в ній участь.
2.2.6. Організовує приймання результатів НД і ДКР та їх упровадження в оперативнеслужбову діяльність, ОВС і службово-бойову діяльність внутрішніх військ МВС України.
2.2.7. Здійснює контроль та аналіз ефективності впровадження наукової продукції в
оперативно-службову діяльність ОВС і службово-бойову діяльність внутрішніх військ
МВС України.
2.2.8. У встановлені терміни подає до Відділу моніторингу звіт про
впровадження, результатів НД і ДКР (додаток 2).
2.3.
Виконавець НД і ДКР:
2.3.1. Здійснює наукову діяльність та розробляє наукову продукцію.
2.3.2. Складає план проведення НД і ДКР відповідно до завдань, поставлених у
замовленні;.
2.3-3. У разі необхідності порушує перед замовником питання про надання
додаткової інформації і матеріалів (документів), перенесення строків виконання
замовлення, проведення апробації та впровадження результатів НД і ДКР у практичну
діяльність ОВС.
2.3.4. Бере участь в апробації результатів НД і ДКР.
2.3.5. Передає
замовникові
результати
наукової
діяльності
(наукову
продукцію).
2.3.6. Здійснює авторське супроводження завершених і прийнятих замовником
наукових досліджень.
2.3.7. Надає в установлені терміни до Відділу моніторингу звіт про виконання
замовлення ИД і ДКР та результати їх упровадження в практичну діяльність ОВС у
довільній формі.
2.4. Взаємні претензії учасників НД і ДКР вирішуються в порядку,
передбаченому чинним законодавством та договорами на проведення робіт.
3. Планування та проведення НД і ДКР
3.1. НД і ДКР у системі МВС України здійснюються на підставі річного Плану
проведення НД і ДКР МВС України та різних планів проведення НД і ДКР ВНЗ та НДУ
МВС України.
3.2.План проведення НД і ДКР МВС розробляється на основі замовлень органів та
підрозділів внутрішніх справ, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності.
3.3.Замовлення органів та підрозділів внутрішніх справ на проведення НД і ДКР
реалізуються відповідно до рішень колегій, наказів та розпоряджень МВС України,

тематики Пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних досліджень у системі
МВС України, а також з урахуванням рекомендацій Ради.
3.4.
Замовлення на проведення НД і ДКР повинно відображати:
підстави проведення, проблеми, на вирішення яких спрямована робота, наявність
питань, що повинні бути розв'язані науковими методами та технічними рішеннями, стан їх
наукового розроблення в Україні та за кордоном;
- головні напрями та завдання дослідження;
- методику дослідження (для НДР) та принципи створення дослідного
зразка технічного засобу (для ДКР);
.
- основні етапи роботи та орієнтовні строки їх виконання}
- передбачувані результати, їх форми, напрями впровадження;
- умови виконання НД і ДКР та порядок їх упровадження.
3.5. Замовлення на проведення НД і ДКР до 1 листопада року, який передує
планованому, надсилається до Відділу моніторингу.
3.6. Після отримання замовлень на проведення НД і ДКР Відділ моніторингу:
перевіряє їх з метою виключення дублювання тематики замовлень, які були виконані
або виконуються;
дає висновок щодо відповідності замовлень пріоритетним напрямам наукових
досліджень і практичним потребам ОВС;
визначає можливих виконавців НД і ДКР;
на підставі узагальнення замовлень розробляє проект Плану проведення НД і ДКР
МВС та передає його до секретаріату Ради.
3.7. Проект
Плану
проведення
НД
і
ДКР
МВС
розглядається
і
затверджується на черговому засіданні Ради.
3.8.
Замовлення, що не включені Радою до Плану проведення НД і ДКР
МВС, повертаються замовникам на доопрацювання.
3.9.
Замовлення, схвалені Радою, направляються майбутнім виконавцям.
3.10.Після отримання замовлення Виконавець складає план виконання НД (ДКР) та
узгоджує його із замовником. У разі необхідності виконавець може вимагати від
замовника додаткову інформацію та необхідні документи, розробляти спільні заходи щодо
апробації, створення експериментальних зразків та ін.
3.11.У разі виконання НД (ДКР) декількома структурними підрозділами, ВНЗ, НДУ
план виконання НД (ДКР) складається головним виконавцем.
3.12. Замовлення на проведення НД і ДКР включаються до планів
проведення НД і ДКР НДУ та ВНЗ МВС України на наступний рік.
3.13.Плани проведення НД і ДКР ВИЗ та ИДУ МВС України (додаток 3) щорічно
надаються до Відділу моніторингу до ЗО грудня року, який передує планованому.
3.14.Порядок та умови виконання НД і ДКР визначаються відповідними договорами,
Державними стандартами України (ДСТУ 3973-2000 „Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт.
Загальні положення", ДСТУ 3974-2000 „Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні
положення"), Іншими нормативними актами:
3.15. За результатами виконання НД і ДКР виконавець складає акт
здавання-приймання НД (ДКР), затверджує його і направляє замовникові
(додаток 4).
У.
3.16.
Замовник вивчає стан та якість виконання НД (ДКР) і, у разі згоди з
отриманими результатами, підписує акт здавання-приймання. Протягом 5 днів
після
підписання
акт
здавання-приймання
НД
(ДКР)
направляється
виконавцю, а його копія - до Відділу моніторингу.
3.17. У разі незгоди з результатами НД (ДКР) замовник має право повернути
замовлення для доопрацювання із зазначенням конкретних недоліків та строків їх
усунення.
3.18. У разі виявлення виконавцем недоцільності продовження або завершення НД
(ДКР) він, за погодженням із Відділом моніторингу, подає замовнику мотивоване
обґрунтування необхідності припинення НД (ДКР).
3.19. Замовлення
вважається
виконаним
з
моменту
підписання
замовником акта здавання-приймання НД (ДКР).
3.20.
За результатами виконання річних планів НД і ДКР виконавцем
складається звіт (додаток 5), який разом з пояснювальною запискою (додаток
6) підписується керівництвом, розглядається на засіданні вченої ради НДУ чи
ВНЗ або її наукового підрозділу та подається не пізніше 10 січня наступного року до
відділу моніторингу
Начальник Департаменту роботи
з персоналом МВС України
полковник міліції
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