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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 
З 28 січня по 9 лютого 2019 року старший викладач кафедри цивільно-правових 

дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету вну-
трішніх справ Олександр Бондар здійснив службове відрядження до Республіки Поль-
ща, взявши участь у Науковому стажуванні для освітян «Академічна доброчесність», 
яке проходило у місті Варшава на базі університету імені Вишинського (UKSW) за під-

тримки Фундації ADD. Ме-
тою стажування було озна-
йомлення із європейськими 
підходами щодо наукового 
плагіату і популяризації 
академічної доброчесності 
та поглиблення співпраці у 
цьому напрямку між науко-
вою спільнотою України і 
Польщі. 

Під час стажування 
польські експерти компанії 
Plagiat.Pl презентували про-
граму “Запобігання плагіату 
в освітньому та науковому 
середовищі. Програмні засо-
би для виявлення можливого 

плагіату у наукових та академічних роботах”, під час якої були обговорені проблеми 
боротьби з явищем плагіату в науковій сфері. Учасники прийняли участь у дискусії що-
до ефективності системи виявлення плагіату StrikePlagiarism.com та ознайомилися з дос-
відом компанії Plagiat.pl у боротьбі з феноменом плагіату серед науковців по всьому 
світу та в Україні.  

У рамках програми нау-
кового стажування відбулись 
брифінги на тему основних 
правових та організаційних 
моментів навчання у Польсь-
ких закладах вищої освіти – 
легалізація документів, апос-
тиль, нострифікація, перекла-
ди, особливості вступу та на-
вчання (Фундація ADD). 

Учасникам було презен-
товано стипендіальні і грантові 
програми, а також порядок 
подання заяв на фінансування 
навчання і проведення науко-
вих досліджень у польських 
вищих навчальних закладах. 

За результатами успішного проходження стажування старший викладач кафедри 
цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ Бондар Олександр Сергійович отримав сертифікат про 
участь в програмі стажування для освітян «Академічна доброчесність» Університету С. 
Вишинського (120 годин аудиторної та позааудиторної  роботи). 
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 З 20 по 23 лютого 2019 року завідувач кафедри оперативно-розшукової діяль-

ності д.ю.н., доц. Олег Кириченко та доцент кафедри криміналістики, судової медици-
ни та психіатрії університету, к.ю.н., доц. Микола Єфімов відвідали Республіку Казах-
стан, взявши участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Подальше 
вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства», яка про-
ходила у місті Астана. 

Під час конференції за-
відувач О.В. Кириченко ви-
ступив з доповіддю на тему: 
«Система протидії злочинності 
в Україні», а М.М. Єфімов 
виступив у якості експерта під 
час обговорення проблемних 
питань за напрямом роботи 
конференції. 

Крім того, науково-
педагогічні працівники уні-
верситету 21-22.02.2019 р. 
ознайомилися з пріоритетними 
напрямами наукових дослі-
джень Академії правоохорон-

них органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан та Казахського гумані-
тарно-юридичного університету, їх здобутками, а також були визначені можливі напря-
ми спільних наукових досліджень. Зокрема, попередньо було визначено з Академією 
правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан наступні 
напрями досліджень: 

1. Злочин, кримінальний проступок та адміністративне правопорушення у законо-
давстві та в праві Республіки Казахстан та України. 

2. Структурно-функціональне забезпечення органів досудового розслідування по-
ліції та прокуратури під час кримінального переслідування за законодавством Республі-
ки Казахстан та України. 

3. Проблеми захисту 
прав і законних інтересів підп-
риємців в Республіки Казах-
стан та України. 

4. Теоретико-прикладні 
проблеми протидії терористи-
чним актам Теоретико-
прикладные проблемы проти-
водействия террористическим 
актам в Республіки Казахстан 
та України. 

5. Використання спеціа-
льних криміналістичних знань 
під час протидії злочинам. 

Під час зустрічі в Ка-
захському гуманітарно-юри-

дичному університеті з Директором Вищої школи права Пеном С.Г, заступником ди-
ректора Вищої школи права по після вузівській освіті та розвитку Лозовою О.В. та 
директором НІІ правової політики та конституційного законодавства, головним редак-
тором журналу «Право и государство» Ударцевим С.Ф. були визначені можливі на-
прями співпраці: обмін досвідом стосовно можливостей розслідування окремих видів 
злочинів та їх запобігання; надання статей для публікації у науковому журналі «Право 
и государство». 
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 3-10 березня 2019 року заступник декана факультету економіко-правової безпе-
ки, к.ю.н. Ельвіра Сидорова та доцент кафедри кримінального права та кримінологі, к.ю.н., 
доц. Сергій Бабанін здійснили службове відрядження до Словацької Республіки, взявши 
участь у навчальному курсі «Весняна академія медіації» у м. Кошице, який було організовано 
Освітнім центром позасудового рішення спорів «EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho 
Riešenia Sporov», акредитованим Міністерством юстиції Словацької Республіки. 

Програма практичного стажування складалася з трьох етапів. 
Перший етап був 

присвячений вивченню 
теоретичних основ не-
гоціації, фасилітації та 
застосуванню їх в про-
цесі вирішення спорів 
шляхом медіації, розг-
лянуті основні поняття, 
сторони, які беруть 
участь у негоціації та 
фасилітації та здійсне-
ний практичний тре-
нінг з проведення цих 
процесів. 

Другий етап 
включав в себе практи-
чні заняття з проведен-
ня медіації при вирі-
шенні цивільних, сі-

мейних та інших спорів у позасудовому порядку. 
На третьому етапі слухачі розглянули питання здійснення нагляду за діяльністю 

медіаторів у Словаччині з боку держави та громадських організацій. 
Під час стажування отримано знання з нового для України напрямку – медіації та 

її застосування під час практичної діяльності. 
За результатами успішного проходження стажування представники Дніпропет-

ровського державного університету внутрішніх справ отримали сертифікати про участь 
у освітній програмі «Академія медіації» (58 годин аудиторної роботи). 
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 18-21 березня 2019 року доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н. Марина Волошина 
здійснила службове відрядження до Королівства Нідерланди, м. Гаага, взявши участь у 
ознайомчому візиті до Європолу, Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення 
активів (CARIN) та Служби податкової інформації та розслідування (FIOD). 

Представниця ДДУВС у складі групи ек-
спертів ознайомилась з операційними можливо-
стями Європолу, а саме з горизонтальними опе-
раційними послугами, операційним та коорди-
наційним центром.  

Під час свого візиту експерти зустрілись з 
заступниками виконавчого директору Європолу 
Кетрін де Боле, які розповіли, як саме координу-
ється робота національних служб Європейсько-
го Союзу у боротьбі з міжнародною організова-
ною злочинністю. 

Українським експертам було представле-
но сфери діяльності Європолу до яких входять: 
боротьба з незаконним обігом наркотиків; неза-
конна імміграція; боротьба з мережею торгівлі 
людськими органами; незаконний обіг транспо-
ртних засобів; кіберзлочинність; відмивання 
грошей; інтелектуальна власність; шахрайство з 
ПДВ; відмивання грошей та вистежуванням ак-
тивів; мобільні організовані злочинні групи; 

підробка грошей; тероризм. 
Протягом зустрічі експертів з представниками Служби податкової інформації та 

розслідування (FIOD) вони ознайомилась із роботою Служби, основним завданням якої 
є розслідування з економічних, фіскальних та фінансових шахрайств та управління в 
економічній та фінансовій сферах.  

Будь-яке з п'яти головних міністерств Нідерландів (економіки, фінансів, закордон-
них справ, юстиції та охорони здоров'я, зайнятості та спорту) може доручити FIOD діяти 
на основі інформації про підозри на шахрайство. Служба податкової інформації та розслі-
дування також є слідчим підрозділом для кількох фінансових спостерігачів. 

Цікавою для українсь-
ких експертів була зустріч із 
представниками CARIN. Кам-
денська міжвідомча мережа з 
питань повернення активів –
неформальна мережа предста-
вників правоохоронних орга-
нів і судових практиків, фахів-
ців у галузі виявлення та роз-
шуку активів, заморожування, 
арешту та їх конфіскації. Кож-
на держава-член представлена 
в мережі співробітником пра-
воохоронних органів і судовим 
експертом (прокурором, слід-
чим тощо) залежно від право-
вої системи держави. Голов-

ною метою створення CARIN є підвищення ефективності зусиль держав-членів у їхній 
діяльності, спрямованій на позбавлення злочинців незаконних доходів. На сьогодні 
CARIN має 54 зареєстрованих держав-членів в іноземних юрисдикціях, у тому числі 28 
держав-членів ЄС та дев'ять міжнародних організацій. Представники CARIN розповіли, 
що їх організація співпрацює з Національним агентством України з питань виявлення, ро-
зшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 
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З 17 по 24 березня 2019 року завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н Віктор Богусав-
ський здійснив службове відрядження до Республіки Польща, взявши участь у науково-
педагогічному стажуванні, яке проходило в Інституті Спорту та Фізичної Культури 
Вищої Економічної Школи у м. Бидгощ. 

У науково-педаго-
гічному стажуванні брали 
участь науково-педагогічні 
працівники вищих навчаль-
них закладів, наукові співро-
бітники наукових установ, 
докторанти, аспіранти, здобу-
вачі.  

Під час стажування ві-
дбулись експертні класи, на 
яких велась дискусія, щодо 
актуальних проблем фізичної 
культури, туризму і спорту в 
країнах Європейського союзу. 

На зустрічі з провідни-
ми науковцями учасники нау-
ково-педагогічного стажуван-

ня вели активну дискусію про сучасні способи і методи оздоровлення, охорони здоров’я 
і життя громадян в Європейському союзі. 

За результатами науково-педагогічного стажування представник університету 
отримав сертифікат про успішне проходження стажування. Сертифікат вручили Прези-
дент Вищої Економічної Школи Кшиштов Сікора та проректор з міжнародних зв’язків, 
професор Можена Собчак-Міхаловська. 

 

 
 


