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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
 

НАУКОВІ ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У ІІ КВАРТАЛІ 2019 р. 
 
 16 травня 2019 року у Дніпропетровському державному університеті внут-

рішніх справ відбулася Підсумкова науково-практична конференція за результата-
ми проведення конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти ЗВО МВС України. 

До участі у ІІ турі конкурсу було представлено 66 робіт. У результаті вибороли 
право захищати свої дослідження у ході підсумкової конференції 33 здобувача вищої 
освіти. Як зазначають організатори заходу, його ключова мета – пошук та підтримка 
обдарованої молоді. 

Особливістю цьогорічного конкурсу стало нововведення – «сліпе» рецензуван-
ня. Науковці з вищих навчальних закладів системи МВС колективно оцінювали роботи 
з шифрами, після чого оцінки були підсумовані. Лише на фінальному етапі стали 
відомі імена учасників та переможців. Урочисте відкриття і публічний захист проходи-
ли на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Із вітальними промовами перед учасниками заходу виступили ректор Дніпро-
петровського державного університету внутрішніх справ А. Фоменко та заступник 
начальника відділу професійної підготовки управління професійної освіти та науки 
Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС 
О. Тарасенко. Як зазначив А. Фоменко, проведення щорічного конкурсу наукових 
робіт у ДДУВС – це важливий крок на шляху до розбудови держави. 

 
До складу організаційного комітету увійшли: проректор Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ Л. Наливайко, заступник начальника відділу 
професійної підготовки управління професійної освіти та науки Департаменту персона-
лу, організації освітньої та наукової діяльності МВС О. Тарасенко, начальник відділу 
організації наукової роботи ДДУВС О. Марченко, проректор Львівського державного 
університету внутрішніх справ О. Балинська, завідувач кафедри кримінально-правових 
дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка 
Є. Письменський, начальник відділу організації наукової роботи Одеського державного 
університету внутрішніх справ Н. Домброван, старший науковий співробітник Науково-
дослідної лабораторії будівництва та оперативного застосування НАНГУ Науково-
дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України С. Бєлай. 

У рамках конференції студенти та курсанти вишів захищали свої роботи у 10 
номінаціях: «Кримінальне право та кримінологія», «Кримінальний процес, криміналіс-
тика та судова експертиза», «Науки оборонної та безпекової сфери», «Адміністратив-
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но-правові науки», «Інформаційні технології та кібербезпека», «Економічні науки та 
фінанси» тощо. 

Серед тем, яким приділили увагу – дитяча безпритульність в Україні, смертна 
кара як вид покарання за особливо тяжкі злочини, тероризм, методи боротьби з коруп-
цією, нормативно-правове регулювання сурогатного материнства в Україні, протидія 
торгівлі органами людини та ін. 

Учасники виступали з публічними захистами, після чого відповідали на питання 
із зали та від організаційного комітету. Після захисту наукових робіт члени журі 
визначили переможців. За результатами оцінок перше місце вибороли 11 здобувачів 
вищої освіти, серед яких 3 представники Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ. Друге місце посіли 11 студентів та курсантів, серед яких – 5 пред-
ставників ДДУВС. 

Третіми за результатами конкурсу стали 12 юнаків та дівчат, серед яких предста-
вник ДДУВС. 

 
 28 травня 2019 року у Дніпропетровському державному університеті внут-

рішніх справ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
дослідження правових та економічних процесів у контексті євроінтеграції». До 
роботи заходу в рамках українсько-литовського бізнес-форуму долучилися і представ-
ники делегації Литовської Республіки. 

Мета конференції – створення у закладі сприятливої для інтелектуального та 
професійного розвитку атмосфери, підвищення престижу галузевої науки. Відкрила 
науковий захід проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ Л. Наливайко. «Одним із завдань конференції являється пошук обдарованої мо-
лоді. Але новацією сьогоднішнього конкурсу є нові напрями наукових робіт, у тому 
числі й економічний. Хочу побажати всім успішних виступів і цікавої дискусії», – за-
значила вона. 

У роботі конференції взяли участь здобувачі вищої освіти Дніпропетровського дер-
жавного університету внутрішніх справ. До участі в конкурсі було подано 40 робіт. Лише 
19 з них відібрано для публічного захисту. Серед тем, які розглядали студенти та курсанти, 
феномен масової культури як фактор трансформації масової свідомості, право на доступ до 
інтернету в епоху глобалізації, агресія в кримінальному праві у міжнародному та націо-
нальному вимірах, тероризм як загроза національній безпеці тощо. 

Після захисту доповідей члени журі обрали найкращих. Ними стали: сту-
дентки юридичного факультету Дар’я Фоміна та Марина Зєлєніна, курсантки фа-
культету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Євгенія Дени-
сенко та Віолетта Рец, курсантка факультету підготовки фахівців для підрозділів 
превентивної діяльності Марина Патріман, студентка юридичного факультету 
Дар’я Возна та студентка факультету соціально-психологічної освіти та управління 
Руслана Сокол. 

 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 2 

ISSN 2078-3566 225 

 
До церемонії нагородження долучилися почесні гості – представники делегації 

Литовської Республіки: Віце-міністр економіки та інновацій Литовської Республіки К. 
Рояка, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні М. Яну-
коніс, Президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати С. Лео-
навічус, Представник Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Д. Віль-
чінскайтє, а також Почесний консул Литовської Республіки у м. Дніпро В. Півняк. 

 
У рамках візиту литовської делегації до Дніпропетровського державного універ-

ситету внутрішніх справ відбулася робоча зустріч керівництва вишу з почесними гос-
тями. Перший проректор ДДУВС В. Ковбаса розповів про ключові напрями діяльності 
закладу вищої освіти, а також про результати пілотного проекту з підготовки поліцей-
ських офіцерів громади, який щойно завершився у Дніпрі. він наголосив і про перспек-
тиви співпраці з литовськими колегами у найближчому майбутньому. Окрім цього, 
проректор ДДУВС Л. Наливайко презентувала діяльність Центру литовського права за 
рік. Зокрема, основну увагу було зосереджено на здобутках центру та заходах, які про-
водились у рамках співпраці. Високу ефективність роботи відзначили представники 
литовської делегації.  


