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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
 

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ,  
ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У 2018 РОЦІ 

 
 

15 березня 2018 р. з нагоди 52-ї річниці Дніпропетровського державного універ-
ситету внутрішніх справ у навчальному закладі відбулася ІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умо-
вах: вітчизняний та зарубіжний досвід». 

У роботі конференції взяли участь понад 100 науковців і практиків, серед яких 
представники 10 українських вишів, робочого апарату Укрбюро Інтерполу Національної 
поліції України, департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України, 

ГУНП в Дніпропетровській облас-
ті, прокуратури, судів та адвокату-
ри. До роботи конференції долучи-
лися представники іноземних де-
легацій: Ромас Озеліс – заступник 
начальника Литовської школи по-
ліції; Брюс Кіркпатрік – голова 
канадської поліцейської місії в 
Україні; Джованні Д’Алашіо – 
офіцер зв’язку Посольства Італії в 
Україні; Томаш Белецькі – радник 
Представництва поліції Посольст-
ва Республіки Польща в Україні. 

Конференція була організована з метою обміну досвідом, презентації наукових та 
практичних напрацювань її учасниками. Доповіді були присвячені проблематиці сучасних 
уявлень про сутність злочинності та протидії її проявам, помилування в Україні, міжнарод-
ного співробітництва при проведенні оперативних заходів, міжнародного поліцейського 
співробітництва, сучасним технологіям Інтерполу як інструмента міжнародного правоохо-
ронного співробітництва та іншим актуальним питанням протидії злочинності. Учасниками 
конференції були також представники громадських організацій. 

 

 
У рамках проведення конференції відбулося нагородження переможців Всеукра-

їнського конкурсу на краще правниче видання, у якому взяли участь представники 20-и 
українських вишів. На розгляд конкурсної комісії було представлено понад 90 видань. 

 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4 

ISSN 2078-3566 195 

 
25-26 квітня у ДДУВС відбувся ІV Міжнародний студентський саміт «Перспе-

ктиви збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в 
умовах загострення глобалізаційних викликів». У ньому взяли участь представники 17 
команд із провідних вищих навчальних закладів Києва, Львова, Харкова, Миколаєва та 
інших міст України. 

Саміт зібрав близько 40 учасників із 15-и міст України. На розгляд журі були 
представлені різноманітні проекти, але для презентації обрано 17 найкращих дослі-
джень. Студенти виступили з доповідями щодо результатів своєї роботи. Обговорюва-

лися досить актуальні питання, 
як для сфери юриспруденції, так 
і для перспектив розвитку Укра-
їни в цілому: конституційно-
правова модель «Smart-city», 
особливості забезпечення націо-
нальної безпеки держави в умо-
вах гібридної війни, інноваційні 
технології 3D-сканування у 
криміналістичній діяльності 
підрозділів поліції тощо. Не за-
лишилися учасники саміту й 
осторонь проблем визначення та 
обґрунтування конституційно-
правового статусу внутрішньо-
переміщених осіб, корупції як 

антиморального явища функціонування влади в Україні, а також аналізу адміністратив-
но-правового статусу об’єднаної територіальної громади. 

У рамках саміту студенти побували на майстер-класах, які провели професор пра-
вознавства Ліберті Університету, доктор права і філософії Юрій Мантила, а також Пре-
зидент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», ака-
демік Національної академії правових наук України Василь Костицький та регіональний 
координатор Уповноваженого ВРУ з прав людини, тренер із публічних виступів Сергій 
Стужук. 

 
За результатами проведення IV Міжнародного студентського саміту оцінки журі 

розподілилися таким чином: 1 місце – Запорізький національний технічний університет, 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Східноєвропейський наці-
ональний університет імені Лесі Українки; 2 місце – Харківський національний універ-
ситет внутрішніх справ, Університет державної фіскальної служби України, Київський 
національний лінгвістичний університет; 3 місце – Національна академія внутрішніх 
справ, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Львівський держав-
ний університет внутрішніх справ.  
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21-22 червня 2018 р. Дніпропетровським державним університетом внутрішніх 
справ спільно з Регіональним офісом у Східній Європі Управління Організації Об’єднаних 
Націй з наркотиків та злочинності, Національною академією прокуратури України та 
Українською національною групою Міжнародної асоціації кримінального права проведе-
но Міжнародну науково-практичну конференцію «Протидія наркозлочинності в 
Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення».  

До участі у конферен-
ції долучилися представники 
Національної академії право-
вих наук України, Націона-
льного інституту стратегіч-
них досліджень, практичні 
працівники Національної 
поліції, Служби безпеки 
України, Державної прикор-
донної служби України, нау-
ково-педагогічні працівники 
закладів вищої освіти МОН 
та МВС України, органів мі-
сцевого самоврядування, 
представники недержавних 
громадських об’єднань та 
іноземних держав (Бельгії, 

Канади, Норвегії, Польщі, Грузії, Болгарії, Румунії та Литви), які на міждисциплінарно-
му рівні обговорили проблеми щодо побудови міжнародного співробітництва стосовно 
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів.  

Метою конферен-
ції визначено об’єднання 
зусиль працівників пра-
воохоронних органів 
України та іноземних 
держав, європейських та 
світових експертів, ін-
ших осіб, заінтересова-
них у розв’язанні про-
блем протидії наркозло-
чинності, дослідження 
досвіду у цій сфері в 
глобальній, регіональній 
та місцевій перспективі. 

Робота конференції здійснювалася за такими напрямами: 
– теоретико-правові та концептуальні підходи до протидії наркозлочинності у світі; 
– міжнародний досвід діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн щодо 

протидії наркозлочинності; 
– стратегія протидії наркозлочинності в Україні; 
– діяльність правоохоронних органів України у сфері протидії наркозлочинності 

та міжнародне співробітництво за цим напрямом; 
– протидія кримінально-правовими засобами злочинам, пов’язаним із незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів,; 
– виявлення, запобігання та розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 
– контроль у сфері легального обігу наркотичних засобів в Україні та у світі. 
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11-12 грудня 2018 р. на виконання Плану проведення науково-практичних конфере-

нцій, семінарів та круглих столів ДДУВС у 2018 р. з метою є об’єднання зусиль її учасни-
ків у розв’язанні актуальних проблем теорії прав людини, включаючи міжнародні станда-
рти їх дотримання й імплементації останніх у національні правові системи суверенних 
держав, удосконалення механізмів реалізації, охорони та захисту прав людини, а також 
методології дослідження цих правових феноменів, Дніпропетровським державним універ-
ситетом внутрішніх справ (кафедрою теорії та історії держави і права факультету 
підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності) за підтримки Національної 
академії правових наук України, Науково-дослідного інституту державного будівництва 
та місцевого самоврядування НАПрНУ, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
українських правників», а також Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем 
правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності, 11-
12 грудня 2018 р. проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Права лю-
дини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти», присвячену             
70-річчю проголошення Загальної декларації прав людини.  

 
У роботі конференції взяли участь понад 60 учасників, серед яких представники з 

Канади, ФРН, Іспанії, Польщі, Литви, Казахстану, а також національних правозахисних 
організацій, закладів вищої освіти, наукових установ, судових і правоохоронних органів 
України. 

Пріоритетними напрямками роботи конференції визначено: 
– зародження та розвиток теорії прав людини як складова предмета історико-

правової та теоретико-правової наук;  
– міжнародні стандарти дотримання прав людини та їх імплементація в націона-

льні правові системи суверенних держав; 
– удосконалення міжнародних та національних механізмів реалізації, охорони та 

захисту прав людини; 
– методологія дослідження прав людини та інших, пов’язаних із ними, правових 

феноменів та ін. 
Спираючись на матеріали доповідей, результати обговорення та пропозиції, учас-

ники конференції надали низку рекомендацій щодо вдосконалення механізму забезпе-
чення прав і свобод людини.  

У законодавчій сфері:  
- з огляду на розвиток сучасних інформаційних технологій, а також світовий до-

свід їх використання у виборчому процесі, передбачити на рівні національного виборчо-
го законодавства можливість реалізації громадянами України свого активного виборчого 
права через он-лайнові електронні мережі; 

- відповідно до вимог, викладених у рішеннях Європейського Суду з прав лю-
дини, зорієнтованих на дотримання принципу верховенства права в законодавчій діяль-
ності Українського парламенту, більш детальної регламентації в Кримінальному проце-
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суальному кодексі України потребують практично всі негласні слідчі (розшукові) дії, за 
винятком таких, як «спеціальний слідчий експеримент», «імітування обстановки злочи-
ну», «установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу» та використання кон-
фіденційного співробітництва. Заходи здобуття розвідувальної та контррозвідувальної 
інформації мають отримати регламентацію поза межами процесуального законодавства; 

- передбачити можливість запровадження на законодавчому рівні фонду потер-
пілих в національному кримінальному судочинстві, як інструменту часткового відшко-
дування порушеного права власності. 

У правоохоронній сфері: 
- вимагає подальшого розвитку взаємодія між громадськими організаціями, 

окремими громадянами та правоохоронними органами щодо здійснення контрольних 
функцій у сфері публічних закупівель, що матиме своїм наслідком зменшення рівня зло-
вживань у цій сфері та сприятиме раціональному використанню бюджетних коштів. 

 
У просвітницько-інформаційній сфері: 
- зважаючи на необхідний зв'язок, існуючий між концепціями природного права 

та природних прав людини  як системою ідей і Загальною декларацією прав людини як 
міжнародним документом, ідеологічною основою для вивчення здобувачами вищої освіти 
професійно-орієнтованих дисциплін має слугувати концепція природних прав людини; 

- провести інформаційну компанію з висвітлення положень законодавства про 
захист персональних даних у Європейському Союзі; 

- при підготовці або переробці навчально-методичних матеріалів з дисциплін, 
інформаційна складова яких містить положення теорії прав людини, врахувати результа-
ти наукових пошуків провідних науковців-правників, чиї праці торкалися міжнародних 
стандартів забезпечення права на доступ до правосуддя; термінологічної невизначеності 
категорії, що відображає можливості людини, необхідні для її існування та розвитку; 
класифікації категорії «права людини»; людської гідності, що вимагає докорінної перео-
цінки аксіологічних основ відносин у соціумі та зміни вітчизняної правової парадигми; 
функціонування інституту прав людини в умовах глобалізації; ролі академічної свободи 
у розвитку окремої особи, суспільства та держави; змісту та структури суб’єктивного 
виборчого права в Україні; класифікації прав, свобод та обов’язків особи у сфері новіт-
ніх технологій; свободи, як елементу права на свободу мирних зібрань; правоохоронного 
аспекту впливу практики Європейського Суду з прав людини на юридичну діяльність в 
Україні; захисту жертв терору. 

 
 
 


