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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
 

МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ,  
ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У 2019 РОЦІ 

 
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти», 
15 березня 2019 р. 

 
Організатор конференції: Дніпропетровський державний університет внутрі-

шніх справ. 
У роботі конференції взяли участь понад 200 учасників із зарубіжних країн, зок-

рема Німеччини, Словаччини, Чехії та Грузії, а також різних регіонів України. 
Основна мета міжнародної науково-практичної конференції – пошук вирішення 

проблем, пов’язаних з міжнародною та національною безпекою. 
За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конфе-

ренції пропонують: 
І. З метою покращення якості та ефективності роботи правоохоронних органів 

щодо протидії злочинній діяльності організованих груп і злочинних організацій необ-
хідно здійснити ряд заходів правового характеру і розробити: 

 
1.1) пропозиції до Закону України «Про засади протидії злочинності», в якому не-

обхідно визначити поняття, принципи, рівні та види такої діяльності, а також механізм 
протидії злочинності. 

1.2) концепцію реалізації державної політики у сфері профілактики кримінальних 
правопорушень на період 2019-2024 рр., в якій потрібно передбачити положення щодо 
протидії організованій злочинності.  

ІІ. З метою удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо протидії ор-
ганізованій злочинності пропонується ряд змін та доповнень до законодавчих актів: 

2.1) до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організова-
ною злочинністю»: у ст. 5 «Система органів, які здійснюють боротьбу з організованою 
злочинністю» віднести до державних органів, спеціально створених для боротьби з ор-
ганізованою злочинністю, підрозділи стратегічних розслідувань Національної поліції 
України; 
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2.2) до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»: у ст. 7 частину, 
де встановлені обов’язки працівників оперативних підрозділів, передбачити доведення 
до кінцевої мети проведення оперативно-розшукового заходу у випадку виявлення зло-
чину та викласти таким чином: «… У разі, якщо ознаки злочину виявлені під час прове-
дення оперативно-розшукових заходів, що тривають і припинення яких може негативно 
вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює операти-
вно-розшукову діяльність, повідомляє відповідний орган досудового розслідування і 
прокурора про виявлення ознак злочину та продовжує проведення оперативно-
розшукових заходів, за результатами яких направляє зібрані матеріали, в яких зафіксо-
вано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які 
передбачена КК України, до відповідного органу досудового розслідування». 

ІІІ. З метою вдосконалення норм про кримінальну відповідальність учасників ор-
ганізованих злочинних об’єднань пропонується внести зміни та доповнення до Криміна-
льного кодексу України: 

3.1) передбачити у ст. 256 КК України відповідальність за сприяння учасникам 
банд, воєнізованих або збройних формувань за аналогією до злочинної організації та 
укриття їх злочинної діяльності; 

 
3.2) у ст. 257 КК України: а) диспозицію викласти у такій редакції: «Організація 

або участь у банді, а також участь у вчинюваному нею нападі»; б) у примітках до цієї 
статті надати таке визначення: «Банда – це організоване стійке озброєне об’єднання (три 
і більше) осіб, які попередньо зорганізувалися з метою нападу на підприємства, устано-
ви, організації чи на окремих осіб)»; в) у ч. 2 передбачити спеціальні умови звільнення 
від кримінальної відповідальності за бандитизм: «Звільняється від кримінальної відпові-
дальності особа, крім організатора та керівника банди, за вчинення злочину, передбаче-
ного частиною першою цієї статті, за винятком вчинених тяжких чи особливо тяжких 
злочинів, пов’язаних із посяганням на життя та здоров’я особи, якщо вона добровільно 
заявила про створення банди або участь у ній органам державної влади або органам міс-
цевого самоврядування та активно сприяла її розкриттю»; 

3.3) узгодити з чинним вітчизняним кримінальним законодавством норми Закону 
України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 р., який явно суперечить 
першому, зокрема, щодо кількості членів терористичної групи та терористичної органі-
зації, оскільки у абз. 18 та абз. 19 ст. 1 названого Закону вказано, що: «терористична 
група – група з двох і більше осіб, які об’єдналися з метою здійснення терористичних 
актів», а «терористична організація» – стійке об’єднання трьох і більше осіб, створене з 
метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, 
встановлено певні правила поведінки, обов’язкові для цих осіб під час підготовки і вчи-
нення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоча б один з її 
структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з кері-
вників (керівних органів) усієї організації. Доцільно увести у зазначену вище статтю 
закону таке поняття, як «організована терористична група» – стійке об’єднання трьох і 
більше осіб, які об’єдналися з метою вчинення терористичних діянь, що дасть змогу 
уніфікувати дефініції цього поняття в Законі України «Про боротьбу з тероризмом» та 
КК України й відповідатиме визначенню форми співучасті, наведеній у ч. 3 ст. 28 КК 
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України. Теж саме стосується і поняття «злочинна організація», що у вказаному Законі 
потребує корегування в частині мінімальної кількості її учасників, а саме шляхом збіль-
шення із трьох до п’яти осіб. Також потрібно у ст. 2583 і  ст. 2585  КК України термін 
«терористична група» замінити на «організована терористична група». У такому разі 
будуть усунені суперечності із кваліфікуючою ознакою «вчинення за попередньою змо-
вою групою осіб», яка передбачена у ч. 2 ст. 258 КК України та інших статтях; 

3.4) доцільно включити у КК України окрему норму, яка б передбачала криміна-
льну відповідальність за погрозу вчинення терористичного акту; 

3.5) встановити в окремій кримінально-правовій нормі в розділі ІХ Особливої ча-
стини Кримінального кодексу України «Злочини проти громадської безпеки» криміна-
льну відповідальність для осіб, які є «злодіями у законі». 

ІV. З метою захисту громадян, держави та суспільства від терористичних загроз у 
районі проведення антитерористичної операції з урахуванням особливостей, встановле-
них Законом України «Про боротьбу з тероризмом», як виняток може здійснюватися 
превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності. 

Пропонується внести зміни до Закону України «Про боротьбу з тероризмом», 
якими надати право суб’єктам протидії тероризму здійснювати превентивне затримання 
осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години, але не більше 
ніж на 30 діб, не тільки в районі проведення довготривалої антитерористичної операції, а 
й на всій території країни. 

 
Оргкомітет науково-практичної конференції 

 
 

29 березня 2019 року у Дніпропетровському державному університеті внутріш-
ніх справ відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-
гуманітарні виміри правової держави: еволюційна парадигма».  

У заході взяли участь юристи-практики, представники культурно-освітньої сфери 
та органів місцевого самоврядування. До роботи конференції долучилися гості з Одеси, 
Києва, Запоріжжя, Харкова, а також студенти ДДУВС. У рамках наукової дискусії обго-
ворили широке коло проблем: від теоретичних аспектів формування правової держави 
до практичних засобів впровадження засад правової культури в сучасних умовах. Окрім 
цього, значну увагу приділили питанню розвитку соціально-гуманітарного знання, його 
впливу на правову та історичну свідомість. 

 
Серед гостей наукової зустрічі – голова громадської організації «Ліга українських 

правозахисників» Ю. Сегеда, яка розповіла про запобігання домашньому насильству, 
захист потерпілих та новели українського законодавства. В роботі конференції взяв 
участь і куратор Музею АТО Ю. Фанигін. Він поділився власним практичним досвідом 
роботи з молоддю та наголосив на значенні музею у формуванні історичної пам’яті. 

У рамках заходу представники Запорізької міської ради презентували проекти 
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професійної перекваліфікації учасників АТО. Як зазначили спікери, метою проектів є 
соціалізація ветеранів бойових дій шляхом їх залучення до підприємницької діяльності. 

Учасники конференції також мали змогу ознайомитися із новою монографією 
спеціаліста з історії Середніх віків та Київської Русі Геннадія Виноградова – «Давньору-
ська державність: теологічно-лінгвістична модель та принципи практичної реалізації». У 
монографії автор представив власну інтелектуальну модель давньоруського феодалізму 
та висвітлив ряд цікавих питань системи управління державою. 

У ході обговорення доповідей науковці активно ставили питання, підкреслювали 
значення проблематики. За результатами конференції учасникам вручили сертифікати. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  
за результатами проведення  

Всеукраїнської англомовної науково-практичної конференції  
здобувачів вищої освіти «Молодь і світова співпраця»  

(м. Дніпро, 11 квітня 2019 р.)  
 

11 квітня 2019 р. кафедрою українознавства та іноземних мов Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ було проведено Всеукраїнську англомовну 
науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти «Молодь і світова співпраця». 

У роботі конференції взяли участь 52 здобувачі вищої освіти з навчальних закла-
дів України, а також представник Департаменту юстиції США, який працює за міжнаро-
дною програмою підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування. 

 
Учасники конференції обговорили й обмінялися думками з низки актуальних 

проблем, а саме: діяльність молоді у контексті світової інтеграції; вивчення мов у кон-
тексті міжкультурної комунікації; вирішення професійних питань засобами іноземної 
мови; усний і письмовий переклад у професійній діяльності; особливості професійної 
лінгвістики.  

На конференції обговорювались питання необхідності проведення лінгвістичних 
досліджень та розробка системи застосування інноваційних технологій викладання мов у 
вищій школі нефілологічного профілю. 

Секційні засідання відбулися на високому організаційному та науково-
теоретичному рівні у формі доповідей з подальшими дискусіями та викликали велике 
зацікавлення курсантів. 

За результатами роботи конференції оргкомітетом на підставі виступів учасників 
та наданих ними матеріалів було сформульовано низку рекомендацій та пропозицій від-
носно вирішення проблем діяльності молоді у контексті світової інтеграції, зокрема: 

1)  посилити увагу до вивчення іноземної мови та іншомовної підготовки фахів-
ців у галузі права;  

2) активізувати формування розвитку мовленнєвої культури майбутніх фахівців, у 
тому числі підвищення мовної компетенції студентів і курсантів у нефілологічних ви-
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щих навчальних закладах; 
3) залучати до проведення конференції практичних працівників різних сфер дія-

льності, зокрема правоохоронної, з метою обміну досвідом, розширення спектру питань, 
що розглядаються; 

4) встановлювати та підтримувати зв’язки та обмін результатами наукових дослі-
джень із студентами та курсантами споріднених ВНЗ з перспективою проведення спіль-
них наукових досліджень; 

5) розширювати і поглиблювати дослідження щодо вирішення професійних пи-
тань засобами іноземної мови та вивчення мов у контексті міжкультурної комунікації; 

6) розширити пошук наукових матеріалів та розробок іноземною мовою з пріори-
тетних напрямів фахових досліджень; 

7) продовжити дослідження сучасних мовних процесів у юридичному дискурсі у 
контексті  процесу євроінтеграції України; 

8) рекомендувати науково-педагогічним працівникам університету брати активну 
участь у підготовці та проведенні конференції. 

 
Оргкомітет  науково-практичної  конференції 

 
 
18-19 квітня 2019 року в Дніпропетровському державному університеті внутрі-

шніх справ відбувався П’ятий Міжнародний студентський саміт на тему: «Права 
людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів». У ньому взяли участь провідні 
вітчизняні та зарубіжні науковці, політики, юристи-практики, представники органів 
державної влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, студенти. 

 
Захід відкрив ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ А.Є. Фоменко. Зі словами привітання до присутніх звернувся голова Дніпропет-
ровської обласної ради Г.О. Пригунов. Із промовою виступив президент Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація українських правників» В.В. Костицький.  

Традиційно для студентів були проведені майстер-класи відомих вчених та полі-
тиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, гро-
мадських об’єднань, здобувачів вищої освіти. Зокрема, перед майбутніми правниками 
виступили Голова Офісу Ради Європи в Україні, Представник Генерального секретаря 
Ради Європи з питань координації програм співробітництва М. Енберг та президент 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» 
В.В. Костицький. 

У рамках студентського саміту були підведені підсумки Всеукраїнського конкур-
су на краще правниче видання. За правилами конкурсу на розгляд журі було представле-
но близько 120 видань з 50 закладів вищої освіти. Найкращих безпосередньо в ході уро-
чистої частини нагородили дипломами. 

Упродовж двох днів саміту представники 18 команд із закладів вищої освіти 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 1 

172 ISSN 2078-3566 

України, Польщі та Казахстану презентували авторські проекти. Кожна команда отри-
мувала у своє розпорядження 15 хвилин, за які потрібно було захистити результати нау-
кових досліджень та визначити, який практичний внесок у правову сферу з їх допомо-
гою можна здійснити. 

 

 
Серед тем, яким присвятили свою увагу талановиті студенти-правники, – кібер-

булінг та вплив цькування в інтернеті безпосередньо на дітей. Розглянули і проблеми та 
перспективи розвитку екологічного права в Україні, а також питання гендерної рівності 
та попередження домашнього насильства. Приміром, щодо екологічного права молодь 
зазначила, що українське суспільство потребує формування правових засад, які допомо-
жуть урегулювати сферу та визначити подальший порядок дій. 

Як зазначають представники ДДУВС, метою проведення П’ятого Міжнародного 
студентського саміту стало підвищення рівня обізнаності студентів із актуальних право-
вих питань, підвищення іміджу правничої професії, набуття молоддю практичного дос-
віду завдяки спілкуванню з науковцями, політиками та юристами-практиками. 

За результатами V Міжнародного студентського саміту були визначені найтала-
новитіші. Оцінки членів журі розподілилися таким чином: 

1 місце – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Дніпропет-
ровський державний університет внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх 
справ; 

2 місце – Педагогічний університет імені Комісії національної освіти у Кракові, 
Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський державний універ-
ситет внутрішніх справ; 

3 місце – Казахстанський державний юридичний університет імені М.С. Нарікба-
єва, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Окрім цього, було нагороджено й інших учасників саміту. Зокрема, у номінації 
«Ораторське мистецтво» відзначено представників Академії державної пенітенціарної 
служби, а в категорії «Креативність» – студентів з Київського національного лінгвістич-
ного університету. 


