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

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 23–25 вересня 2019 р., Австрійська Республіка – Міжнародна конференція
«Докази у світлі загальних принципів кримінальної процедури – нові виклики», що
організована «Науковим колом кримінального судочинства Ягеллонського університету»
(м. Краків, Польща. Учасник – представник Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ, доцентка кафедри кримінального процесу, кандидатка юридичних наук
Вікторія Рогальська.
У конференції також взяли участь науковці та практичні працівники з Польщі,
Італії, Греції, Чехії, Австрії та України.
Модерував конференцію Павел Чарнецкі – кандидат юридичних наук, представник
кафедри кримінального процесу юридичного факультету Ягеллонського університету,
який відкрив конференцію доповіддю на тему: «Принцип правової оцінки доказів –
пережиток чи майбутнє кримінального процесу?».
Учасники наукового заходу під час виступів
обмінювалися національним досвідом застосування
інституту доказів та доказування в кримінальних
провадженнях, а також ділилися найкращими практиками
збирання, перевірки й оцінки доказів за кримінальним
процесуальним законодавством європейських держав.
Під час конференції обговорювалися такі питання:
необхідність доказової преклюзії у кримінальних
справах; допустимість доказів, отриманих незаконним
шляхом, у кримінальному процесі на прикладі Чехії;
недопустимість доказів у кримінальному провадженні
Греції; транскордонна передача електронних доказів у
Європі; особливості збирання доказів представниками
сторони захисту; презюмовані докази у кримінальному
процесі тощо.
Одна із спікерів від делегації з України В. Рогальська виступила з доповіддю
на тему: «Процесуальна рівність сторін як чинник належного доказування в контексті
забезпечення права на
справедливий
судовий
розгляд».
Під
час
конференції
учасники
обговорювали
інші
спільні та відмінні риси
здійснення кримінального
провадження
відповідно
до законодавства своїх
держав. Найбільш жваву
дискусію
викликали
питання щодо повноважень
правоохоронних органів під
час здійснення досудового
розслідування; підстав та
строків затримання осіб без
рішення суду, а також порядку ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження
перед направленням їх до суду.
Усі учасники конференції отримали відповідні сертифікати про участь у
міжнародній конференції.
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 2–5 жовтня 2019 р., м. Софія, Республіка Болгарія – Ювілейна міжнародна
наукова конференція «50 років вищої освіти в Академії МВС». Учасники – представники
ДДУВС: ректор, кандидат юридичних наук Андрій Фоменко та проректор, кандидат
економічних наук Олександр Сидоров.
Представники ДДУВС також взяли участь у міжнародній науково-практичній
конференції під егідою Міністра внутрішніх справ пана Младена Марінова «50 років
вищої освіти в Академії Міністерства внутрішніх справ». Захід проходив у Софії упродовж
двох днів.
Свою
доповідь
на
конференції презентував ректор
ДДУВС А. Фоменко. Він докладно
розповів про діяльність ВНЗ,
основні освітні напрями, а також
сучасні методи, запроваджені
у процес підготовки майбутніх
правоохоронців та правників.
У рамках участі у
конференції було підписано
Декларацію
про
співробітництво. Підписантами з обох
сторін
виступили
ректор
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ А. Фоменко та ректор Академії Міністерства внутрішніх
справ Н. Стойчев.
Ухвалення декларації передбачає співпрацю ВНЗ у сфері обміну співробітниками,
розробку нової методології навчання та удосконалення освітнього процесу. У процесі
співробітництва планується запроваджувати спільні проєкти, конференції, семінари, лекції,
організовувати стажування фахівців у закладах.
Як зауважив Андрій Фоменко, підписання
декларації між двома ВНЗ сприятиме розвитку
двосторонніх відносин через обмін інформацією,
досвідом та знаннями.
Щодо нинішньої структури Академії
МВС Республіки Болгарія, до її складу входять
факультет поліції та факультет пожежної безпеки й
захисту населення.
Факультет
поліції
готує
державних
службовців з вищою освітою для спеціалізованих
поліцейських структур, а також управлінь Головних і
спеціалізованих управлінь Міністерства внутрішніх
справ і Спеціалізованої групи по боротьбі з тероризмом.
На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційнми ступенями: «бакалавр»
– за спеціальностями: «Боротьба зі злочинністю та охорона громадського порядку», «Державне
управління», «Прикордонна поліція», «Корпоративна безпека»; «магістр» – за спеціальностями:
«Протидія злочинності та захист громадського порядку», «Захист національної безпеки», «Стратегічне
керівництво та управління безпекою і громадським порядком», «Державне управління».
Факультет пожежної безпеки та захисту населення є носієм давньої традиції
підготовки інженерних кадрів для потреб пожежної та аварійної безпеки в Болгарії. Він
готує фахівців для отримання освітньо-кваліфікаційного ступенів «бакалавр-інженер» і
«магістр-інженер» – за спеціальностями: «Пожежна та аварійна безпека» і «Антикризове
управління», а також для отримання освітнього і наукового ступеня «Доктор» з наукових
спеціальностей «Охорона праці та пожежна техніка» і «Захист населення і народного
господарства в критичних ситуаціях».
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 22–24 жовтня 2019 р., м. Братислава, Словацька Республіка – Міжнародний
професійний симпозіум «Навчання і підготовка співробітників поліцейського корпусу
в галузі запобігання та виявлення випадків торгівлі людьми». Учасник – представник
ДДУВС – завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, кандидат юридичних наук,
доцент Дмитро Санакоєв.
У рамках заходу за участі радника Міністра внутрішніх справ Словаччини
Р. Урбановича, першого віце-президента Президіуму поліцейських сил Республіки
Словаччина Я. Машкарової, директора Середньої школи поліції Братислави Д. Жуця
досліджувалися та презентувалися питання, пов’язані з трансформацією окремих
форм торгівлі людьми з позицій кримінології; окремі аспекти захисту потерпілих від
торгівлі людьми у контексті судових рішень; сучасний стан розслідування кримінальних
проваджень за фактами торгівлі людьми у Словаччині.
Фахівць Європолу С. Сабо розповіла про роль та внесок Європолу і аналітичного
проєкту «Phoenix» у подолання ситуації з торгівлею людьми у країнах ЄС.
Д. Санакоєв виступив із
доповіддю «Підготовка працівників
поліції у сфері протидії торгівлі людьми
на базі Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ».
Також під час заходу
проголошено доповідь фахівця
Академії
поліцейських
сил
у Братиславі А. ПастуховоїНейманової з питань проведення
допиту малолітніх та неповнолітніх
жертв
торгівлі
людьми
в
спеціальних кімнатах для допиту,
репрезентовано сучасні вимоги щодо цих кімнат, а також показано тренінгові кімнати для
підготовки поліцейських і психологів до проведення подібних допитів.
Серед тем виступів зарубіжних фахівців виокремлено питання, пов’язані із
запобіганям торгівлі людьми, та презентовано доповідь щодо ставлення молоді до цієї
проблеми. Учасники заходу обговорювали діяльність Національної спілки з питань
протидії нелегальній міграції у Словаччині; особливості комунікації працівників поліції

з жертвами торгівлі людьми; загальноєвропейські тенденції використання мережі
«Інтернет» та окремих соціальних мереж для вербування громадян до сексуальної та
трудової експлуатації. Загальний інтерес викликали питання особливості взаємодії
та співробітництва органів державної влади, неурядових громадських організацій із
правоохоронними органами у протидії сексуальній та трудовій експлуатації.
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 13–15 листопада 2019 року, м. Сен-Сір-о-д’Ор, Французька Республіка –
Міжнародна конференція «Масові вбивства» та засідання правління Асоціації
європейських поліцейських коледжів (АЕРС). Учасники: представники ДДУВС – ректор,
кандидат юридичних наук Андрій Фоменко і старший викладач кафедри кримінального
права та кримінології, кандидат юридичних наук Анастасія Філіпп.
Серед учасників Конференції – представники Австрії, Азербайджану, Кіпру, Чехії,
Фінляндії, Франції, Італії, Норвегії, Туреччини тощо. З вітальним словом на початку конференції
виступив Президент АЕРС доктор Норберт Лейтнер та директор Французької Національної
Поліцейської Академії Лука Прессон. Під час Конференції з презентаціями виступили
представники Норвегії, Франції, Австрії та Туреччини.
Згідно з програмою ректор А. Фоменко виступив з
доповіддю «Розслідування терактів, вчинених в Україні» та
презентував організацію роботи поліції, її ефективну співпрацю
з населенням, координацію та взаємодію всіх територіальних
органів. Він зауважив, що останнім часом завдяки проведеним
реформам у Національній поліції України зафіксовано різке
зростання рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних
органів, особливо це стосується протидії терористичним
загрозам. «Сьогодні на Сході України триває антитерористична
операція. Напрацьовуються нові методи та форми боротьби
з тероризмом в сучасних умовах. Але підкреслю, що основу
системної антитерористичної діяльності було закладено саме у
мирний час, шляхом координації та взаємодії правоохоронних
органів», – зазначив доповідач.
Представники ДДУВС долучилися також до участі у семінарі-тренінгу на тему
«Як поліція залучає та/або співпрацює з партнерами у справі запобігання та розслідування
масових вбивств».
На засіданні Правління Асоціації
європейських поліцейських коледжів підбито
підсумки за 2019 р. та розглянуто плани роботи
Асоціації у 2020 р., проведення міжнародних
заходів та вирішення організаційних питань
діяльності АЕРС. Генеральний секретар АЕРС
П. Ламплот докладніше розповів про семінар
щодо дій та підвищення обізнаності «Домашнє
насильство», який відбувся у червні 2019
р. на базі Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ, та зазначив,
що захід було організовано на високому
рівні. Члени Правління АЕРС одноголосно
прийняли рішення про проведення у ДДУВС
підсумкового семінару-тренінгу в 2020
р. та обговорили новітній формат заходу,
в основі якого відпрацювання методів
навчання поліцейських щодо їх обізнаності з
проявів домашнього насильства, включаючи
теоретичну підготовку та практичні заняття.
Під час візиту відбулася зустріч із
директором Французької національної поліцейської академії Л. Прессоном та обговорено
перспективи двосторонньої співпраці, зокрема у напрямі реалізації спільних проєктів щодо
обміну досвідом у підготовці поліцейських.
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 18 – 22 листопада 2019 року, м. Астана, Республіка Казахстан – Міжнародна
конференція «Протидія відмиванню коштів, що отримані з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій та корупційних схем». Учасники:
представник ДДУВС – завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, кандидат
юридичних наук, доцент Дмитро Санакоєв і доцент кафедри криміналістики, судової
медицини та психіатрії, кандидат юридичних наук Микола Єфімов.
Організаторами
заходу
були
Академія
правоохоронних
органів при Генеральній прокуратурі
Республіки Казахстан та Фонд ім.
Конрада Аденауера (Німеччина).
Серед учасників заходу – працівники
правоохоронних
та
фіскальних
органів Білорусі, Вірменії, Казахстану,
Узбекистану, Киргизстану.
Під час заходу розглядались
теми, пов’язані з основними методами
та схемами відмивання коштів,
внутрішніми розслідуваннями у
банківському секторі, роллю та
можливостями ПФР, фінансовим розслідуванням та аналітикою із позицій податкової служби,
збором, фіксацією та зберіганням цифрових доказів, поверненням активів, аналітичними
програмами у сфері виявлення фінансових злочинів, можливостями QIWI-гаманця, його
реєстрації, поповнення, виведення коштів, існуючими аналітичними продуктами IBM,
прикладами фінансування тероризму в Республіці Казахстан та можливими заходами протидії.
Із доповіддю на тему «Досвід України у протидії легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом» виступив Д. Санакоєв.
Учасники взяли участь у
семінарі-тренінгу з питань виявлення,
припинення та розслідування фактів
легалізації злочинних доходів. Під
час практичних занять учасниками
проводились окремі слідчі (розшукові)
дії, використовувалися наявні пошукові
інструменти
мережі
«Інтернет»,
формувались типові інформаційнодовідкові запити, міжнародно-правові
доручення, складались візуалізовані
графіки за фабулою організації та
фінансування терористичної діяльності.
До занять було залучено фахівців Академії правоохоронних органів при
Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, як експертів було запрошено працівників
Генеральної прокуратури Республіки Казахстан, представників Forte Bank, Комітету
державних доходів Міністерства фінансів Республіки Казахстан, платіжної організації
QIWI-Казахстан, Комітету фінансового моніторингу Республіки Казахстан та інших
фахівців та експертів. За підсумками семінару-тренінгу учасникам урочисто вручено
міжнародні сертифікати.
По завершенню проведено круглий стіл з питань підвищення ефективності
протидії легалізації злочинних доходів, на якому обговорювалися питання тем майбутніх
тренінгів, що будуть цікаві та запитувані; наявні напрацювання щодо навчання слідчих,
які розслідують економічні злочини (програми, національні методики), для включення у
майбутні міжнародні тренінги.
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