
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

44. 0(о .2020 Київ

Про затвердження тематики 
наукових досліджень і науково- 
технічних (експериментальних) 
розробок на 2020—2024 роки

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 43 Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», пункту 5 Порядку формування 
тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 
розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 січня 2018 року № 13, пунктів 34, 35 Положення про Міністерство 
внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2015 року № 878,

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити тематику наукових досліджень і науково-технічних 
(експериментальних) розробок на 2020-2024 роки, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС, закладів, установ 
і підприємств, що належать до сфери управління МВС, головам Національної 
поліції України, Державної міграційної служби України, Державної 
прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, командувачу Національної гвардії України враховувати тематику, 
затверджену пунктом 1 цього наказу, для визначення наукових 
(науково-технічних) робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів державного 
бюджету.
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3. Департаменту комунікації (Шевченко А.) розмістити тематику наукових 
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок 
на 2020-2024 роки на офіційному вебсайті МВС.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту 
персоналу Доскевича Г.

Міністр



ЗА Т В Е РД Ж ЕН О
Наказ Міністерства внутрішніх 
справ України

£2020 року №

ТЕМАТИКА
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок на 2020-2024 роки

1. Стан і перспективи діяльності органів та підрозділів системи МВС в 
умовах розбудови української держави.

2. Удосконалення системи МВС як сектору національної безпеки.
3. Дотримання прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів та 

підрозділів системи МВС.
4. Реалізація тендерної політики в системі МВС.
5. Розвиток партнерства та взаємодії органів і підрозділів системи МВС з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю 
та населенням.

6. Організаційно-управлінська діяльність органів та підрозділів системи 
МВС.

7. Забезпечення якості та доступності послуг, що надаються органами та 
підрозділами системи МВС.

8. Удосконалення правового забезпечення функціонування органів та 
підрозділів системи МВС.

9. Розвиток кадрового потенціалута соціальний захист працівників органів 
та підрозділів системи МВС.

10. Протидія злочинності органами та підрозділами системи МВС.
11. Удосконалення превентивної діяльності органів та підрозділів системи 

МВС.
12. Контроль за обігом і використанням зброї та вибухонебезпечних 

речовин в системі МВС.
13. Удосконалення форм і методів проведення оперативно-розшукової 

діяльності та негласних слідчих розшукових дій.
14. Підвищення ефективності досудового розслідування.
15. Протидія організованій, транснаціональній та кіберзлочинності 

органами та підрозділами системи МВС.
16. Протидія та запобігання корупції в органах та підрозділах системи МВС.
17. Охорона громадського порядку та забезпечення публічної безпеки 

органами та підрозділами системи МВС.
18. Психологічне забезпечення в діяльності органів та підрозділів системи 

МВС.



19. Реінтеграція ветеранів і учасників бойових дій органів та підрозділів 
системи МВС та членів їх сімей.

20. Ефективне інтегроване управління кордонами і збалансована міграційна 
політика органами та підрозділами системи МВС.

21. Відновлення контролю над державним кордоном у межах Донецької, 
Луганської областей та Автономної Республіки Крим органами та підрозділами 
системи МВС у цих областях.

22. Службово-бойова діяльність органів та підрозділів системи МВС.
23. Міжнародне співробітництво органів та підрозділів системи МВС.
24. Актуальні проблеми реалізації заходів щодо цивільного захисту, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій.
25. Розвиток авіаційного, водного та інших видів транспорту в системі МВС.
26. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів та підрозділів 

системи МВС.
27. Експертне та криміналістичне забезпечення діяльності органів та 

підрозділів системи МВС.
28. Науково-технічне забезпечення діяльності органів та підрозділів 

системи МВС.
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