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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Академія Державної пенітенціарної служби (далі – академія) як 

заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання, науковий і 

методичний центр проводить освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої 

освіти на першому, другому і третьому рівнях, в перспективі здійснюватиме 

підготовку за певними спеціальностями докторів наук на вищому науковому 

рівні, проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження та 

культурно-просвітницьку діяльність, вдосконалює інфраструктуру 

навчальних і наукових підрозділів, сприяє поширенню наукових знань. 

1.2. Концепція наукової діяльності (далі – Концепція) конкретизує 

стосовно академії основні принципи розвитку науки, що визначені в законах 

України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», нормативно-правових 

актах центральних органів виконавчої влади. 

1.3. Дія Концепції спрямована на регулювання правовідносин, 

пов’язаних з провадженням наукової діяльності в академії, створення умов 

щодо підвищення ефективності наукових досліджень та використання їх 

результатів для забезпечення розвитку різних сфер суспільного життя. 

Концепція встановлює правові, організаційні, фінансові засади розвитку 

наукової діяльності в академії, створює умови для розвитку співпраці з 

українськими та зарубіжними закладами вищої освіти, науковими 

установами, організаціями, органами державної влади та місцевого 

самоврядування. 

1.4. Суб’єктами реалізації Концепції (суб’єктами наукової діяльності) є 

територіально відокремлені відділення (філії) академії, факультети, кафедри, 

відділи академії, наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, 

докторанти, ад’юнкти, аспіранти, слухачі, курсанти, студенти. 

1.5. Наукову діяльність наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники академії, а також здобувачі вищої освіти проводять в межах 

тематики науково-дослідних робіт, що мають державну реєстрацію. 

1.6. На кафедральному рівні розвиток наукової діяльності здійснюється 

за такими науковими темами:  

– «Проблеми публічного та приватного права» (кафедра 

адміністративного, цивільного та господарського права і процесу);  

– «Проблеми запровадження та застосування кримінально-правових 

засобів реагування в умовах реформування законодавства України про 

публічно-правову відповідальність» (кафедра кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології);  

– «Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України» (кафедра теорії та історії держави і права, 

конституційного права);  

– «Тактико-спеціальні засади забезпечення безпеки в Державній 

кримінально-виконавчій службі України» (кафедра тактико-спеціальної 

підготовки);  



– «Соціогуманітарний та економічний (економіко-адмініструвальний) 

ландшафти України в контексті євроінтеграційних процесів» (кафедра 

економіки та соціальних дисциплін, кафедра іноземних мов);  

– «Теоретико-методологічні засади формування професійної 

компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

України» (кафедра педагогіки та гуманітарних дисциплін);  

– «Особливості психологічного здоров’я особистості в умовах 

невизначеності» (кафедра психології);  

– «Новітні технології професійно-прикладної фізичної підготовки» 

(кафедра фізичної підготовки);  

– «Правові та психолого-педагогічні аспекти безпечної діяльності 

органів та установ виконання покарань» (кафедра правової та спеціальної 

підготовки Територіально відокремленого відділення «Кам’янська філія 

Академії ДПтС»);  

– «Основи професійної діяльності персоналу Державної кримінально-

виконавчої служби України та розвиток службової кінології» (кафедра 

кінології та спеціальних дисциплін Територіально відокремленого відділення 

«Хмельницька філія Академії ДПтС»). 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

Основною метою Концепції є розвиток наукового потенціалу академії, 

посилення взаємозв’язку науки й освіти в нових соціально-економічних 

умовах, досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з 

вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Мета реалізується за рахунок виконання таких завдань: 

– інтеграції освітнього процесу і науки; 

– підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-

технічного прогресу; 

– залучення вчених інших закладів вищої освіти, наукових установ, 

стейкхолдерів до здійснення освітнього та науково-дослідного процесів; 

– забезпечення участі в науково-дослідних роботах докторантів, 

ад’юнктів (аспірантів), курсантів та студентів; 

– підготовки і проведення в академії науково-освітніх заходів – 

конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, дискусійних 

майданчиків (дебатів) тощо; 

– участь здобувачів вищої освіти у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; 

– розширення участі науковців академії в національних та міжнародних 

наукових заходах. 

На досягнення зазначеної мети і виконання завдань в Концепції 

визначено комплекс заходів та очікуваних результатів від їх реалізації. 

 

 

 



3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ 

3.1. Розвиток фундаментальної та прикладної науки, здійснення 

актуальних наукових досліджень і розробок. 

3.2. Поглиблення взаємозв’язку наукової діяльності і освітнього 

процесу. 

3.3.Формування кадрового потенціалу наукової діяльності.  

3.4. Розвиток міжнародного наукового співробітництва. 

3.5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

3.6. Формування сучасного науково-дослідного середовища. 

3.7. Фінансове забезпечення наукових досліджень. 

3.8. Ефективне використання результатів наукової діяльності. 

3.9. Забезпечення функціонування системи дотримання академічної 

доброчесності. 

 

 

4. ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ 

ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ 

 

4.1. Розвиток фундаментальної та прикладної науки, здійснення 

актуальних наукових досліджень і розробок 

Завдання: 

– розвиток наукової діяльності академії та її структурних підрозділів, 

розширення тематики та актуалізація наукових досліджень; 

– створення умов для пріоритетного розвитку наукових досліджень, 

спрямованих на вдосконалення системи вищої освіти та освіти дорослих, 

широке використання нових освітніх та інформаційних технологій, 

удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, 

поліпшення якості підготовки й підвищення кваліфікації науково-

педагогічних кадрів; 

– забезпечення участі в науково-дослідній роботі всіх суб’єктів 

освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників академії), надання пріоритету 

науковим дослідженням в галузі освіти, соціальних та поведінкових наук, 

права, використання наукових результатів у різних сферах суспільного 

життя. 

 

4.2. Поглиблення взаємозв’язку наукової діяльності і освітнього 

процесу 

Завдання: 

– сприяння досягненню максимального внеску науковців академії у 

розвиток національної та галузевої освіти і науки; 

– орієнтація суб’єктів наукової діяльності на забезпечення інтеграції 

освітнього процесу з фундаментальними і прикладними науковими 

дослідженнями; 



– створення умов для проведення науково-педагогічними працівниками 

академії навчальних занять за сучасними освітніми технологіями; 

– апробація результатів наукових досліджень суб’єктів наукової 

діяльності; 

– забезпечення умов для розвитку науково-освітньої взаємодія академії 

та її структурних підрозділів з іншими закладами вищої освіти, науковими 

установами України та зарубіжних країн. 

 

4.3. Формування кадрового потенціалу наукової діяльності 

Завдання: 

– дотримання положень щодо забезпечення кадрової політики: 

орієнтація на перспективність наукових кадрів, удосконалення системи 

підбору, призначення і службового просування управлінських, наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних кадрів; стимулювання науково-

дослідної діяльності; заохочення здобувачів вищої освіти, схильних до 

наукової діяльності; дотримання оптимального співвідношення наукового, 

педагогічного, науково-педагогічного та допоміжного персоналу; 

забезпечення правового і соціального захисту науковців, присвоєння 

науковим і науково-педагогічним працівникам академії вчених звань із 

метою гарантування освітніх та освітньо-наукових програм підготовки 

здобувачів вищої освіти; 

– всебічне сприяння створенню наукових шкіл академії; 

– удосконалення практики стажування наукових, науково-педагогічних 

та педагогічних працівників академії в Україні та за кордоном; 

– утворення разових вчених рад для захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії та постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради із захисту докторських дисертацій; 

– включення наукового журналу академії «Кримінально-виконавча 

система: Вчора. Сьогодні. Завтра» до категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України, а наукових журналів академії «Науковий вісник 

Сіверщини. Серія: Право» і «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. 

Соціальні та поведінкові науки» – до категорії «А»; 

– створення репозитарію наукових видань академії. 

 

4.4. Розвиток міжнародного наукового співробітництва 

Завдання:  

– створення умов для ефективного міжнародного співробітництва в 

науковій та освітній сферах; 

– участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну, 

зокрема Еrasmus+, наукових, науково-педагогічних працівників і здобувачів 

вищої освіти з метою їхнього стажування та підвищення кваліфікації;  

– проведення міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, 

виставок в академії та участь суб’єктів наукової діяльності академії в 

аналогічних міжнародних заходах інших закладів вищої освіти; 



– участь у міжнародній видавничій діяльності та взаємному обміні 

науковою продукцією. 

 

4.5. Цифровізація наукових досліджень 

Завдання: 

– впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та інших 

наукоємних технологій у науковий та освітній процеси академії; 

– забезпечення суб’єктів наукової діяльності сучасною комп’ютерною 

технікою, розвиток і вдосконалення інформаційного обліку та системи 

гарантування інформаційної безпеки;  

– використання можливостей глобальної мережі Інтернет з метою 

апробації наукових досліджень (розміщення на веб-сторінках результатів 

наукових досліджень для широкого обговорення їх фахівцями);  

– підтримка новітніх форм наукової діяльності, що використовують 

сучасні інформаційні технології – електронні журнали, відеоконференції, 

лекції з віддаленим доступом; 

– стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників академії, 

здобувачів вищої освіти до опублікування результатів наукових досліджень у 

виданнях, включених до категорій «А» і «Б» Переліку наукових фахових 

видань України, в закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних 

Web of Science Core Collection або Scopus, а також у періодичних наукових 

виданнях інших держав, які входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу; 

– залучення наукових і науково-педагогічних працівників академії до 

роботи з аналізу законопроєктів за напрямами функціонування Міністерства 

юстиції України, Державної кримінально-виконавчої служби України. 

 

4.6. Формування сучасного науково-дослідного середовища 

Завдання:  
– розроблення науково обґрунтованих засобів підвищення якості, 

удосконалення, планування та організації наукових досліджень з 

визначенням конкретних кінцевих результатів та умов їх ефективного 

використання в освітньому процесі; 

– створення публічної прозорої системи контролю і самоконтролю за 

дотриманням і виконанням положень Концепції; 

– забезпечення умов здібним курсантам (студентам) для наукового 

зростання та залучення їх до участі в конкурсах студентських наукових робіт 

з різних галузей знань і спеціальностей, міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних, академічних конференціях, семінарах; опублікування статей, 

написання тез доповідей; відбір та підготовка кращих курсантів (студентів) 

для участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді; для вступу в 

магістратуру, ад’юнктуру (аспірантуру); 

– надання уваги, в процесі реалізації Концепції, питанням додержання 

прав людини, гуманізації системи виконання покарань, удосконалення 



адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального 

законодавства; 

– проведення аналізу результатів науково-дослідної діяльності за 

такими показниками: участь наукових, науково-педагогічних, педагогічних 

працівників, здобувачів вищої освіти у загальноєвропейських програмах 

наукових досліджень; виконання спільних наукових проєктів міжнародного 

рівня; одержання грантів; спектр видів і форм науково-дослідницької роботи; 

оприлюднення результатів досліджень у міжнародних рецензованих 

наукових виданнях; кількість створених разових спеціалізованих вчених рад 

для захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії; кількість підготовлених і захищених дисертаційних робіт; 

– забезпечення дослідницької спрямованості змісту навчальних 

дисциплін та практичної підготовки, розширення переліку навчальних 

дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти, метою яких є формування 

науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців; 

– використання європейського досвіду формування науково-

дослідницьких компетентностей; оволодіння технологіями самоосвіти та 

самонавчання; 

– розробка та видання методичних посібників, підручників, навчальних 

матеріалів з організації та управління науковою і дослідницькою роботою. 

 

4.7. Фінансове забезпечення наукових досліджень 

Фінансування заходів із реалізації Концепції може здійснюватися за 

рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел, не 

заборонених законодавством України. 

 

4.8. Ефективне використання результатів наукової діяльності 

Завдання: 

– використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі, 

в діяльності органів та установ, що перебувають у підпорядкуванні 

Міністерства юстиції України; 

– створення системи обліку й забезпечення доступу до інформації про 

результати наукових досліджень, проведених ученими академії. 

 

4.9. Забезпечення функціонування системи дотримання 

академічної доброчесності 

Завдання: 

– створення дійових механізмів подолання корупційних, плагіатних 

практик, виключення можливості виникнення умов для отримання 

неконкурентних переваг здобувачами вищої освіти та наукових ступенів; 

– забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності на 

основі використання Кодексу академічної доброчесності; розповсюдження 

інформаційних та методичних матеріалів, присвячених попередженню 

плагіату; друкування антиплагіатських статей в наукових журналах;  



– проведення заходів наукового, методичного спрямування, 

конференцій, семінарів з питань академічної доброчесності, недопущення 

плагіату в дисертаціях на здобуття наукових ступенів; отриманні прав 

інтелектуальної власності; в діяльності Наукового товариства студентів, 

курсантів, аспірантів, докторантів і молодих вчених академії;  

– популяризація основ інформаційної культури; формування завдань 

для навчальних та кваліфікаційних робіт з використанням педагогічних 

інновацій; розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим 

визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані 

джерела; розміщення в репозитарії кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти після їх захисту та наукових, науково-методичних робіт наукових і 

науково-педагогічних працівників академії для забезпечення прозорості, 

чесності, відповідальності й інших принципів академічної доброчесності. 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Результатами реалізації Концепції розвитку наукової діяльності 

академії мають стати:  

– пріоритетний розвиток фундаментальних досліджень як основи 

освіти та підготовки кадрів з урахуванням тенденцій світової науки; 

– практична спрямованість наукових досліджень та удосконалення 

системи їх впровадження; 

– включення наукового журналу академії «Кримінально-виконавча 

система: Вчора. Сьогодні. Завтра» до категорії «Б» Переліку наукових 

фахових видань України, а наукових журналів академії «Науковий вісник 

Сіверщини. Серія: Право» і «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. 

Соціальні та поведінкові науки» – до категорії «А»; 

– ліцензування ад’юнктури (аспірантури) в академії за спеціальностями 

051 «Економіка» та 053 «Психологія»; 

– відкриття докторантури за спеціальністю 081 «Право»; 

– створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту 

дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

та постійно діючої ради для захисту дисертаційних досліджень на здобуття 

наукового ступеня доктора наук; 

– проведення спільних монографічних досліджень, наукових 

публікацій з представниками Державної кримінально-виконавчої служби 

України і Міністерства юстиції України, іншими закладами вищої освіти, з 

якими укладено договори (меморандуми, угоди) про співробітництво; 

– підвищення конкурентоспроможності наукової діяльності академії в 

сучасних ринкових умовах, на основі виконання Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти; 

– заохочення науково-дослідної роботи суб’єктів наукової діяльності; 

– забезпечення широкого застосування нових інформаційних 

технологій; 



– активізація міжнародної діяльності в рамках таких міжнародних 

організацій, як Мережа європейських навчальних закладів пенітенціарної 

підготовки, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Проєкт міжнародної 

технічної допомоги Уряду Канади «Супровід урядових реформ України» 

(SURGe) та іншими закладами вищої освіти, установами і організаціями, з 

якими академією укладено договори (угоди, меморандуми) про 

співробітництво; 

– активізація академічних обмінів та участь представників академії в 

програмах Еrasmus+; 

– залучення талановитої наукової молоді до вступу на навчання до 

магістратури, ад’юнктури (аспірантури), докторантури; 

– активізація наукової видавничої діяльності, збільшення кількості 

видань монографій навчальних та методичних посібників за результатами 

досліджень; створення каталогу наукових розробок. 

 

 

 

Проректор академії  

полковник внутрішньої служби        Станіслав ЧЕБОНЕНКО 

«____» січня 2022 року 

 

 


