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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

НАУКОВІ ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС  
У IV КВАРТАЛІ 2019 РОКУ

6 листопада 2019 р. відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Мова і право», який традиційно проводиться кафедрою українознавства та іноземних мов 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з метою вдосконалення 
професійної майстерності та застосування інноваційних технологій викладання мов 
у вищій школі нефілологічного профілю, а також обміну досвідом, глибокого творчого 
освоєння правових дисциплін, іноземних мов, культури мовлення.

У цьому важливому заході взяли участь 75 науковців та здобувачів вищої освіти 
з різних навчальних закладів України – Національна академія прокуратури України, 
Національний університет державної фіскальної служби України, Київський національний 
лінгвістичний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, 
Луганський державний університет внутрішніх справ, Львівський державний університет 
внутрішніх справ, Сумський державний університет, Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія. Таке представництво учасників 
у роботі семінару сприяло жвавому обговоренню програмних доповідей як на пленарному, 
так і секційних засіданнях. Позитивним моментом слід вважати залучення курсантсько-
студентського загалу для ознайомлення зі специфікою таких наукових заходів, зокрема з 
елементами виховання професійних якостей майбутніх правоохоронців. 

На підставі виступів учасників семінару та наданих ними матеріалів оргкомітетом 
сформульовано рекомендації та пропозиції щодо вирішення нагальних проблем сучасних 
досліджень, як-от:

– продовжити дослідження сучасних мовних вимог у юридичному дискурсі в 
контексті відображення процесів євроінтеграції України;

– культивувати творчий підхід до методів ґрунтовного освоєння правових та 
мовознавчих дисциплін, зосереджуючи увагу на виховному процесі культури усного і 
писемного мовлення;

– залучати до участі в семінарах практичних працівників різних сфер 
діяльності, зокрема правоохоронної та перекладознавчої, для обміну досвідом, 
розширення спектра питань, які диктуються нагальними проблемами сучасності;

– розширювати зв’язки та обмін результатами науково-практичних досліджень 
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із викладачами, курсантами та студентами споріднених ЗВО з перспективою проведення 
спільних наукових досліджень;

– удосконалювати методику вивчення юридичної термінології в професійній 
підготовці майбутніх правознавців для формування мовленнєвої інтенції та ефективності 
комунікації державною та іноземною мовами;

– активно практикувати зарубіжні стажування викладачів юридичного 
й лінгвістичного профілів для вивчення сучасних лінгвістичних досліджень та 
застосування інноваційних технологій викладання у споріднених зарубіжних ВНЗ;

– зосередити увагу на студіях пріоритетних мовних напрямків з вирішенням 
проблем у праві, в тому числі з погляду законодавства й здійснюваної державної мовної 
політики, враховуючи практику інших держав у регулюванні мовного питання.

8 листопада 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми 
теорії та практики». У заході взяли участь понад 70 працівників правоохоронних 
органів та закладів вищої освіти.

Захід організовано для консолідації зусиль науковців та практиків, спря-
мованих на протидію злочинності засобами оперативно-розшукової діяльності, 
для впровадження результатів науково-дослідної роботи ДДУВС у практичну ді-
яльність органів Національної поліції України, а також в освітньо-виховний про-
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цес університету. Метою конференції також став пошук шляхів удосконалення 
оперативно-розшукової діяльності органів Національної поліції та протидії злочин-
ності оперативно-розшуковими засобами.

У роботі конференції взяла участь проректор Дніпропетровського державного уні-
верситету внутрішніх справ Л. Р. Наливайко. Також серед учасників конференції – пред-
ставники Національної академії внутрішніх справ, Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Одеського державного університету внутрішніх 
справ, Донецького юридичного інституту МВС України, Воєнно-дипломатичної академії 
імені Євгенія Березняка, Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького, Університету державної фіскальної служби України, 
Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого.

Практичні підрозділи Національної поліції представляли працівники 
Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України, Департаменту 
захисту економіки Національної поліції України, а також працівники підрозділів стра-
тегічних розслідувань та карного розшуку головних управлінь Національної поліції у 
Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, 
Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, 
Чернігівській областях та у м. Києві.

У рамках конференції розглядалися сучасні проблеми теорії оперативно-
розшукової діяльності та проблеми, пов’язані з дотриманням прав людини та законнос-
ті під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, організації роботи підрозділів 
кримінальної поліції, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-
розшукової діяльності Національної поліції, проведення оперативно-технічних заходів та 
негласних слідчих (розшукових) дій, а також оперативно-розшукової протидії окремим 
видам. До оргкомітету конференції надійшло 46 тез доповідей, які опубліковані у збірни-
ках відкритого та закритого друку.

За результатами конференції було напрацьовано низку важливих пропозицій щодо 
удосконалення діяльності органів Національної поліції України та чинних нормативно-
правових актів, спрямованих на протидію злочинності.
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15 листопада 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична конферен-
ція «Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства», організова-
на зусиллями Громадської ради при МВС України та громадської спілки «Центр запобі-
гання та протидії корупції».

До науково-практичного заходу долучилися близько 200 учасників – це представ-
ники Громадської ради при МВС України, Вищого антикорупційного суду, Департаменту 
стратегічних розслідувань Національної поліції України, Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, Головних управлінь Національної поліції у Дніпропетровській, 
Запорізькій та Закарпатській областях, Головного управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, Головного управління державної міграційної служби, Головного 
територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровського 
окружного адміністративного суду, прокуратури, громадських організацій та наукових 
установ з Казахстану, Польщі та Литви.

На початку заходу проректорка університету, докторка юридичних наук, профе-
сорка, Заслужена юристка України Лариса Наливайко зазначила, що проблема корупції є 
чи не найнагальнішою серед тих, що непокоять суспільство й перешкоджають економіч-
ному розвитку країни.

«Сьогоднішній захід має на меті об’єднати зусилля науковців, практиків та ін-
ституцій громадянського суспільства задля створення ефективної системи протидії цьому 
явищу. Результатом конференції стануть рекомендації у вигляді резолюції, які, ми сподіва-
ємося, будуть корисними і для законотворчої системи, і для державних інституцій», – за-
значила Лариса Романівна та побажала всім учасникам конференції плідної праці, кон-
структивного діалогу та результативних напрацювань.

Голова Громадської ради при МВС України, голова громадської спілки «Центр 
запобігання та протидії корупції», радник міністра внутрішніх справ, член колегії МВС 
України, доктор філософії з права Володимир Мартиненко відмітив, що корупція в Україні 
займає величезне місце серед тих проблем, які не дають рухатися країні до цивілізовано-
го розвитку. «Наша мета – об’єднати наукові розробки, практичний досвід, у тому чис-
лі і міжнародний, задля того, щоби корупцію в Україні подолати. У нашій країні створе-
но декілька нових антикорупційних інституцій, вони працюють, вони показують результа-
ти, але, як показує практика, ці результати не досить ефективні. Тому сьогодні ми маємо 
напрацювати більш дієвий механізм відносно застосування антикорупційного законодав-
ства, створити рекомендації, які в подальшому можна буде використовувати в законотвор-
чому процесі», – підкреслив радник міністра внутрішніх справ.

У свою чергу заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністра-
ції Ірина Грицай відмітила, що сьогодні Дніпропетровщина є лідером серед інших областей 
за багатьма показниками, а саме за темпами впровадження реформи децентралізації, залу-
чення іноземних інвестицій, розвитку транспортної, соціальної інфраструктур та бізнесу.

«Для наших іноземних партнерів та інвесторів надзвичайно важливим є розуміння 
прозорості та недопущення будь-яких проявів корупції. Адже ми знаємо, що наш внутріш-
ній ворог – це корупція і лише спільними зусиллями науковців, практиків та громадянсько-
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го суспільства ми зможемо цього ворога подолати», – переконана заступниця губернатора.
Перший заступник прокурора Дніпропетровської області, старший радник юсти-

ції, Почесний працівник прокуратури України Роман Сосков закликав науковців, учасни-
ків конференції, донести до законотворчих органів те, що не в змозі зробити представни-
ки правоохоронних органів, а саме вибудовувати антикорупційне законодавство так, щоб 
не допускати виникнення причин корупційних проявів у суспільстві: приймати на робо-
ту до державних установ зацікавлених та вмотивованих спеціалістів, створити стимули до 
заміщення державних посад непідкупними особами шляхом формування антикорупцій-
ної суспільної свідомості.

Під час роботи конференції у своїх доповідях учасники заходу розглядали різні 
аспекти запобігання та протидії корупції, відзначили вагому роль громадянського суспіль-
ства та засобів масової інформації у запобіганні корупції та боротьбі з її проявами.

У ході дискусії розглядалися питання зарубіжного досвіду протидії корупції в 
умовах глобалізованого суспільства, особливості застосування норм Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, а також особливості застосування норм Кримінального 
кодексу у вітчизняній та міжнародній практиці. Зокрема, Президент фонду Академії на-
укових, академічних здібностей та обміну (Республіка Польща) Рафал Лізут та головний 
науковий співробітник Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі 
Республіки Казахстан Талгат Маханов у своїх виступах поділилися досвідом Польщі та 
Казахстану, які також пройшли складний шлях боротьби з корупцією.

9 грудня 2019 року у межах Всеукраїнського тижня права та з нагоди Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства» відбулася Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Права людини та юридична практика їх захисту», організована зусиллями 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровського державно-
го університету внутрішніх справ.

Обмінятися досвідом та результатами наукових досліджень зібралися представ-
ники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, Фонду Організації Об’єднаних 
Націй у галузі народонаселення в Україні, Регіональної Ради реформ правосуддя за під-
тримки Проєкту Європейського Союзу «Право-Justice», Національної академії правових 
наук України, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Університету митної спра-
ви та фінансів, Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського 
національного університету імені В.  Н. Каразіна, Головного управління юстиції у 
Дніпропетровській області, Дніпропетровського окружного адміністративного суду, про-
куратури Дніпропетровської області, Регіонального центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги у Дніпропетровській області, адвокатського об’єднання «Ассирія», 
громадських організацій «Ліга українських правозахисників» та «Правозахисна Група 
Січ».
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Конференція викликала великий інтерес як з боку практиків, так і науковців, адже 
дотримання й порушення прав людини – одна з найбільш обговорюваних тем у світовій 
спільноті. Ідею її проведення підтримала Національна академія правових наук України та 
представники наукових шкіл із різних регіонів України.

Зокрема, до обговорень долучилися регіональна спеціалістка з питань запобі-
гання та протидії домашньому насильству Фонду ООН у галузі народонаселення Ганна 
Карпаченкова, в.о. прокурора Дніпропетровської області, старший радник юстиції Роман 
Сосков, голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій Коренев, 
перша заступниця начальника ГТУ юстиції у Дніпропетровській області Ольга Захарова, 
регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
Дніпропетровській області Тетяна Кокшарова, членкиня ради Нотаріальної палати України, 
голова відділення Нотаріальної палати України в Дніпропетровській області Олена Бунякіна.

Учасників конференції привітав голова Дніпропетровської ОДА Олександр 
Бондаренко.

«Питання захисту прав людини надзвичайно актуальне для всієї України. 
З нагоди прийняття Загальної декларації прав людини та щорічної Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства» проводимо у Дніпрі міжнародну конференцію. 
Вона стане практичним внеском у розбудову правової культури, – сказав голова 
Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. – Результатом ро-
боти мають стати конкретні напрацювання й інструменти, які змінять законодавство 
на всеукраїнському рівні».
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Ректор ДДУВС Андрій Фоменко акцентував на тому, що для університету про-
фільною є спеціалізація з підготовки фахівців для підрозділів ювенальної превен-
ції. «Наші науковці активно співпрацюють з Національною поліцією України у напрямі за-
хисту прав та інтересів неповнолітніх. Як приклад − участь у роботі робочої групи з пред-
ставників МВС, НПУ, закладів вищої освіти, Дитячого фонду ООН (Юнісеф) в Україні, 
Всеукраїнського громадського центру «Волонтер». Це комплекс заходів на загальнонаці-
ональному рівні, що мають на меті вирішення проблематики превенції злочинів щодо ді-
тей», − зазначив Андрій Євгенович.

Учасники конференції, яких було понад 150 осіб, об’єдналися задля обговорен-
ня проблемних питань забезпечення та захисту прав людини та вироблення рекомендацій 
щодо підвищення ефективності механізму їх реалізації, поліпшення взаємоузгодженості 
та взаємовпливу прав людини та юридичної практики їх захисту.

У ході дискусій науковці та практики обговорили актуальні питання захис-
ту цивільних, трудових, соціально-економічних, культурних та інформаційних прав 
громадян України, а також інших осіб, які постійно або тимчасово проживають на 
території країни. Спікери були одностайні у твердженні, що сучасний стан демокра-
тичних перетворень в Україні зумовлює необхідність пошуку оптимальних варіантів 
поєднання інтересів людини, держави та правоохоронних органів. Саме їх ефектив-
на взаємодія гарантує подальший демократичний розвиток суспільства, утверджен-
ня верховенства права і, як наслідок, гарантований захист конституційних ціннос-
тей та прав людини.

Друга частина заходу відбулася в стінах Дніпропетровського державного універ-
ситету внутрішніх справ у форматі двох дискусійних платформ: «Права людини: методо-
логічний, гносеологічний та онтологічний аспекти» та «Механізм реалізації та гаранту-
вання прав людини. Практика захисту прав і свобод людини в сучасній Україні та світі».

До обговорення проблем, окреслених дискусійними платформами, долучили-
ся представники Головного управління юстиції у Дніпропетровській області, Головного 
управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Дніпропетровського окруж-
ного адміністративного суду та прокуратури Дніпропетровської області.

У роботі дискусійних платформ взяли участь понад 100 осіб, серед яких фахівці, 
професійна діяльність яких дотична до забезпечення та захисту прав людини, представни-
ки закладів вищої освіти різних регіонів України, представники державної влади, суддів-
ського корпусу, правозахисники, науково-педагогічні працівники університету.

Також у роботі конференції взяли участь представники наукових шкіл: 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Дніпровського націо-
нального університету імені Олеся Гончара, Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А. С. Макаренка, Університету митної справи та фінансів, Харківського наці-
онального університету внутрішніх справ, Харківського національного університету іме-
ні В. Н. Каразіна, Комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради.
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23 грудня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Дискусійні питання розвитку юридичної освіти в Україні (визначення місця, ролі та 
професіональних компетентностей слідчого у розбудові правової держави)», яка була 
проведена у форматі відеозв’язку.

Конференція була присвячена ролі і місцю юридичної освіти в професійній діяль-
ності працівників органів досудового розслідування Національної поліції України.

Участь у заході взяли науковці, вчені закладів вищої освіти України, практики, 
працівники органів судової влади та правоохоронних органів.

Захід відкрив ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ полковник поліції А. Є. Фоменко. Він зазначив, що правнича професія цілком слуш-
но віднесена до соціально значущих для розвитку України, а тому має бути максимально 
врегульована на рівні закону із високими вимогами щодо якості освіти як для здобувачів 
вищої юридичної освіти, так і для науково-педагогічних працівників.

«Особливе місце у правничій галузі посідає слідчий, оскільки від його професій-
ної діяльності залежить захищеність прав людини, які було порушено внаслідок вчинення 
певного кримінального правопорушення. У Дніпропетровському державному університе-
ті внутрішніх справ підготовка слідчих є одним із ключових напрямів освітньої діяльнос-
ті, до якого залучені фахівці найвищого рівня. Відповідно і запит практиків саме на слід-
чих – випускників нашого закладу – незмінно високий», – підкреслив очільник універси-
тету.



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 4

297ISSN 2078-3566

Із вітальною промовою до всіх присутніх також звернувся заступник начальника 
слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській об-
ласті полковник поліції О. В. Брандис. Він зауважив, що тема конференції є досить акту-
альною. «Слідчий – та особа, яка не тільки безпосередньо збирає докази, а й робить це від-
повідно до норм чинного законодавства. У подальшому ці докази мають бути визнані на-
лежними в суді. Переконаний, що слідчий в першу чергу є юристом», – підкреслив про-
мовець.

З доповідями щодо питання визначення професійних компетентностей слід-
чого як правничих або правоохоронних виступили фахівці Дніпропетровського дер-
жавного університету внутрішніх справ, Луганського національного університету вну-
трішніх справ імені Є. О. Дідоренка, Одеського національного університету внутріш-
ніх справ, Університету митної справи та фінансів, Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ, Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби без-
пеки України  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У 
ході конференції спікери розглянули перспективні моделі та технології навчання прав-
ників, а також передові методи підвищення якості підготовки фахівців для підрозділів 
досудового розслідування.

Перше онлайн-включення було здійснено із т.в.о. ректора Луганського держав-
ного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка полковником поліції Миколою 
Карчевським, який аргументовано довів необхідність підготовки слідчих саме в умовах за-
кладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

«Якщо приймається рішення про те, що слідчий не є юристом, буде інституціона-
лізовано нерівність та системне порушення принципу змагальності сторін у кримінально-
му процесі. Сторона захисту буде представлена фаховими юристами, а сторону обвину-
вачення представлятиме процесуальний керівник – юрист і слідчий, який не є юристом. 
Ми отримаємо чітке та послідовне порушення принципу змагальності сторін», – наголо-
сив Микола Віталійович.

У результаті роботи учасників конференції було доведено необхідність визнання 
слідчого правником і визначено вимоги до його професійних компетентностей як пред-
ставника правничої професії.

Серед ключових аргументів на користь цього – це необхідність працювати в 
умовах мінливості законодавства; наявність наукового, кадрового потенціалу та якісної 
матеріально-технічної бази для підготовки висококваліфікованого фахівця у закладах зі 
специфічними умовами навчання; сформованість правових, методичних, управлінських, 
економічних та психологічних компетентностей у слідчого, які дозволяють забезпечити 
ефективність розслідування злочинів.


