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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 

 
НАУКОВІ ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

ПРОТЯГОМ І КВАРТАЛУ 2020 РОКУ 

 

 

 30-31 січня 2020 року в Дніпропетровському державному університеті внут-

рішніх справ було проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту на-

уково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

Під час урочистого відкриття конкурсу, про що оголосила директорка Малої акаде-

мії наук Наталія Тягло, зі словами привітання до присутніх звернувся голова Дніпропет-

ровської обласної ради Святослав Олійник. «Сьогодні я вперше присутній на цьому заході. 

Дуже радий, що маємо реальні наукові дослідження, а це означає, що ми досягаємо клю-

чової мети – активізації інтелектуального потенціалу Дніпропетровської області. В першу 

чергу для нас наразі важливі дослідницькі роботи в частині вивчення історії, природи, а 

також глибинного розуміння генофонду нашого краю», – підкреслив С.В. Олійник. 

 

До юних науковців звернувся ректор Дніпропетровського державного універси-

тету внутрішніх справ Андрій Фоменко. «Дуже приємно бачити вас у цій залі та розу-

міти, що конкурс проходить безпосередньо у Дніпропетровському державному універ-

ситеті внутрішніх справ. Це Alma Mater Малої академії наук. Наша суспільна праця 

триває упродовж 7 років. Ми 

докладаємо всіх зусиль, аби 

Мала академія наук невпинно 

розвивалася. Учасникам ба-

жаю не зупинятися на досяг-

нутому, рухатися лише впе-

ред», – зазначив А.Є. Фоменко. 

У рамках наукового кон-

курсу 162 учні загальноосвітніх 

шкіл області писали контрольні 

роботи та презентували резуль-

тати власних досліджень у 4-х 

відділеннях: історія, філософія, 

суспільствознавство, науки про 

Землю. 
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30 січня у визначено переможців конкурсу наукового відділення філософії та сус-

пільствознавства. Представити на розсуд журі результати наукових досліджень мали 

змогу слухачі секцій правознавства, журналістики та педагогіки. 

До проведення конкур-

су-захисту Дніпропетровський 

державний університет внут-

рішніх справ долучився вже 

всьоме. Так, саме науково-

педагогічні працівники універ-

ситету забезпечують роботу 

секції «Правознавства» – від 

проведення установчої сесії до 

визначення переможців. 

У секції «Правознавст-

ва» свої дослідження захища-

ли 14 школярів-переможців 

ІІ етапу конкурсу з усієї Дніп-

ропетровської області. Голова 

журі секції – проректор ДДУВС, д.ю.н., проф.,заслужений юрист України Лариса Нали-

вайко, члени журі – професор кафедри загальноправових дисциплін д.ю.н., доц Ірина Гри-

цай та старший викладач кафедри загальноправових дисциплін Євгенія Касяненко. 

 

За результатами оцінок журі: ІІІ місце вибороли: Крістіна Абусова (м. Кривий 

Ріг), Марія Горбаренко (м. Кам´янське), Анна Коршун (м. Кривий Ріг), Олена Кравчук 

(м. Дніпро), Геннадій Терещенко (м. Кривий Ріг); ІІ місце – Анна Ночовка (м. Дніпро).  

Переможцем ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України стала Марія Шафранова (м. Кривий Ріг). 

 

Конкурс традиційно відбувається серед слухачів 12-и наукових відділень та 65-и 

секцій. Переможці ІІ етапу представлятимуть Дніпропетровщину на ІІІ (всеукраїнсько-

му) етапі конкурсу. За свої наукові досягнення фіналісти ІІ етапу отримають обласну 

іменну стипендію, яка щорічно виділяється Дніпропетровською обласною радою. 
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 28 лютого 2020 року в Дніпропетровському державному університеті внут-

рішніх справ відбулася XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова 

держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні». Участь у ній 

взяли правники, науковці, адвокати, представники громадських організацій, студенти. 

Розпочалася науково-практична конференція із підписання меморандуму про 

співпрацю між Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та гро-

мадською організацією «Запорізька обласна організація Союзу юристів України». Під-

писантами з обох сторін виступили проректорка ДДУВС Лариса Наливайко та директор 

громадської організації Валерій Біленко. За результатами передбачається розширення 

співробітництва з професійною спільнотою юристів. 

 

Учасниками науково-практичної конференції зокрема стали представники Пів-

денно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), судді 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду, а також представники Придніп-

ровського наукового центру Національної академії наук України і МОН України та На-

ціональної школи суддів України. 

На конференції були представлені 13 закладів вищої освіти, серед яких – Київсь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка, Черкаський державний техноло-

гічний університет, Західноказахстанський державний університет, Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, Дніпровський національний університет імені Оле-

ся Гончара, Міжрегіональна академія управління персоналом, Харківський національний 

університет внутрішніх справ та ін. 

 

Для участі в конференції було подано роботи близько 150 правників та науковців. 

Вони висловлювали пропозиції щодо вдосконалення правових механізмів. 

За результатами науково-практичної конференції було розроблено резолюцію 

стосовно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціаль-

ностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття 

ступеня магістра». 
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 За традицією напередодні відзначення дня заснування навчального закладу 

щорічно, протягом лютого-березня проводиться Всеукраїнський конкурс на краще 

правниче видання. Конкурс започатковано у 2018 р., його засновниками є Дніпропет-

ровський державний університет внутрішніх справ та Всеукраїнська громадська орга-

нізація «Асоціація українських правників».  

6 березня 2020 року рішенням конкурсної комісії визначено переможців конкурсу: 

 

у номінації «Підручники»: 

І місце:  Трудове право України: підручник / Бортник С.М., Мельник К.Ю., Могілев-

ський Л.В. та ін. Харків : ХНУВС, 2019. 408 с. (Харківський національний 

університет внутрішніх справ) 

ІІ місце:  Баранов П.М., Шевченко С.В., Коротаєв В.М. Гемологія: діагностика, ди-

зайн, обробка, оцінка самоцвітів : підручник. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпро 

: Журфонд, 2019. 210 с. (Дніпропетровський науково-дослідний експертно- 

криміналістичний центр МВС України) 

ІІІ місце:  Грибан В.Г., Мельников В.Л., Хрипко Л.В., Казначеєв Д.Г. Фізичне вихован-

ня : підручник. Дніпро: ДДУВС, 2019. 232 с. (Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ) 
 

у номінації «Навчальні посібники»: 

І місце:  Андрусів У.Б., Верба-Сидор О.Б., Верхола Ю.В. та ін. Особливості застосу-

вання рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних 

справ: навчальний посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 404 с. (Львівський дер-

жавний університет внутрішніх справ) 

Конституційне право у тестових завданнях: навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. 

д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніпро : Дніпроп. держ. унів. внутр. справ, 2019. 

436 с. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

ІІ місце:  Адашис Л.І. Правові засади самоврядування. Муніципальне право : навчаль-

ний посібник у визначеннях і схемах. Дніпро : Університет митної справи та 

фінансів, 2019. 272 с. (Університет митної справи та фінансів) 

Піддубна Д.С. Правове регулювання органічного господарювання : навчаль-

ний посібник. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2017. 679 с. (Донецький юриди-

чний інститут МВС України) 

Березняк В.С., Павлова Н.В., Паустовська Н.К. та ін.  Міжнародне співробіт-

ництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та 

Республіки Молдова : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2019. 310 с. 

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

ІІІ місце:  Зозуля Є.В., Туренко О.С., Іванов І.В. Історія вчень про державу і право : 

навчальний посібник. Херсон : Олді-Плюс, 2019. 308 с. (Донецький юридич-

ний інститут МВС України) 

Шалгунова С.А., Скок О.С., Шевченко Т.В. та ін. Кримінальне право: загаль-

на частина: навчальний посібник. Херсон : Айлант, 2019. 296 с. (Дніпропет-

ровський державний університет внутрішніх справ) 

Вишня В. Б., Гавриш О. С., Рижков Е. В. Основи інформаційної безпеки : на-

вчальний посібник. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 128 с. 

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційне право: навч. посібник. Київ : Київ. Ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2020. 136 с. (Київський університет імені Бориса Грінченка) 
 

у номінації «Монографії»: 

І місце:  Шаптала Н.К. Доказування в конституційному судовому процесі: філософсь-

ко-правові засади : монографія. Київ : Логос, 2018. 385 с. (Національна ака-

демія внутрішніх справ) 

ІІ місце:  Теорія та практика проведення судових експертиз за напрямком інженерних, 

економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності : мо-

нографія / авт. кол. за ред. проф. Хомутенко В.П., к.ю.н. Костіна О.Ю. Одеса 
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: Одеськ. нац. екон. ун-т ; Одеськ. НДЕКЦ МВС України, 2017. 276 с. (Оде-

ський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) 

Лубенець І.Г. Насильство (булінг) у шкільному середовищі: кримінологічна 

характеристика та заходи запобігання : монографія. Харків : Мачулін, 2018. 

278 с. (Державний науково-дослідний інститут МВС України) 

ІІІ місце: Протидія терористичній діяльності: кримінально-правові, кримінологічні та 

криміналістичні аспекти : монографія / кол. авт. ; за ред. О.В. Шамари. Київ : 

Нац. акад. прокуратури України, 2019. 468 с. (Національна академія проку-

ратури України) 

Домбровська С.М., Нікіпелова Є.М., Помаза-Пономаренко А.Л. Уніфікація 

правового механізму України та Республіки Польща щодо зміцнення націо-

нальної безпеки : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2019. 256 с. (Національний 

університет цивільного захисту України) 

Коваленко А.В. Розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів: 

монографія. Сєвєродонецьк: ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. 268 с. (Луган-

ський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка) 

 

у номінації «Навчально-методичні видання»: 

І місце:  Теорія та практика правозастосування: навчально-методичний комплекс 

(Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ): 

1) Теорія та практика правозастосування у тестових завданнях: навч. посіб-

ник / кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. 2-ге вид., перероб. і 

доп. Дніпро: Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 252 с. 

2) Бібліографічний покажчик для написання наукових робіт з навчальної ди-

сципліни «Теорія та практика правозастосування» (для студентів юридично-

го факультету та Навчально-наукового інституту заочного навчання та під-

вищення кваліфікації) / кол. авт.; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. 2-е вид., 

перероб. і доп. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 172 с. 

3) Теорія та практика правозастосування: методичні рекомендації для підготовки 

до семінарських занять (для слухачів магістратури юридичного факультету) / 

Л. Р. Наливайко, А.О. Рибалкін, О.С. Чепік-Трегубенко; за заг. ред. д.ю.н., проф. 

Л. Р. Наливайко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 100 с. 

4) Теорія та практика правозастосування: методичні рекомендації для для 

самостійної та індивідуальної роботи (для слухачів магістратури юридичного 

факультету) / Л.Р. Наливайко, Р.З. Голобутовський, Є.В. Касяненко, О.С. Че-

пік-Трегубенко; за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. Р. Наливайко. Дніпро : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2019. 144 с. 

ІІ місце: Документування та викриття діяльності організованих злочинних груп, 

пов’язаної з мінімізацією доходів та легалізацією коштів : методичні рекоме-

ндації / Кокарєв І.В., Рибальченко Л.В., Рижков Е.В. та ін. Дніпро : ДДУВС, 

2019. 32 с. (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) 

ІІІ місце: Філіпенко Т.В., Філіпенко А.С. Фінансове право у схемах: навчально-

методичний посібник. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018. 154 с. (Донецький 

юридичний інститут МВС України) 

Виявлення слідів рук за допомогою магнітного порошку «Трифолін» : інфо-

рмаційний лист / уклад.: Кожевніков В.В., Подупейко В.М., Семененко Д.В, 

та ін. Черкаси: Черкаський НДЕКЦ МВС, 2019. 17 с. (Черкаський науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України) 
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Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання спрямований на стимулю-
вання наукової та навчально-методичної роботи науково-педагогічних працівників за-
кладів вищої освіти України, активізацію дослідницької діяльності та підвищення про-
фесійної майстерності науково-педагогічного складу вищих шкіл, популяризацію 
педагогічних здобутків й удосконалення якості підготовки висококваліфікованих фахів-
ців юридичної галузі відповідно до вимог сучасної освіти. 


