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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
 

НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ,  
ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У IV КВАРТАЛІ 2020 РОКУ 

 
8 жовтня 2020 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар «Юридична 

деліктологія: діти як жертви, діти як правопорушники», організований кафедрою 
адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності. 

Дискусія була присвячена питанням взаємодії підрозділів ювенальної превенції 
Національної поліції з неповнолітніми, які є «в конфлікті» з законом або є постраждали-
ми від проявів насильства. Один із пріоритетних напрямків обговорення – правове та 
організаційне забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної 
поліції у взаємодії з іншими уповноваженими органами у сфері захисту дітей. До диску-
сії долучилися представники поліції та науковці Академії поліцейських сил у Братиславі 
(Словаччина), Академії МВС Республіки Казахстан, Академії правоохоронних органів 
Генеральної прокуратури Республіки Казахстан, представники підрозділу з питань запо-
бігання злочинності, що займається неповнолітніми, Федерального міністерства внутрі-
шніх справ Республіки Австрія та уповноважені особи ОБСЄ. 

 
Стейкхолдерами на семінар запрошено начальника відділу ювенальної превенції 

УПД ГУНП в Дніпропетровській області Наталію Лазаренко; голову ГО «Пані Патроне-
са», регіональну спеціалістку з питань запобігання та протидії домашньому насильству 
Фонду ООН у галузі народонаселення Анну Карпаченкову; помічницю ректора ДДУВС 
з гендерних питань Наталію Шуліку. 

Також до обговорень долучилися представники органів державної влади, поліція-
нти Головного управління Національної поліції в Київській області, координатори прое-
кту «Шерифи для нових громад» 
у Дніпропетровській та Харків-
ській областях, представники 
ювенальної превенції України та 
Дніпропетровської області. Ак-
тивну участь у семінарі взяли 
науково-педагогічні працівники 
Національної академії внутріш-
ніх справ, Львівського держав-
ного університету внутрішніх 
справ, Донецького юридичного 
інституту МВС України, Одесь-
кого державного університету 
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внутрішніх справ, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а 
також докторанти, аспіранти та здобувачі вищої освіти. 

У ході науково-практичного заходу були розглянуті актуальні питання діяльності 
підрозділів ювенальної превенції Національної поліції, спрямованої на запобігання пра-
вопорушенням вчиненим неповнолітніми та проти неповнолітніх. 

Учасники за результатами доповідей визначили основні причини протиправних 
дій з боку неповнолітніх. Зокрема, виокремили серед них основну – це дитяча бездогля-
дність. Саме низький рівень батьківського контролю за неповнолітніми спікери вважа-
ють одним із наслідків таких явищ, як вживання неповнолітніми наркотиків та алкого-
льних напоїв. Також доповідачі дійшли висновку, що вчинення в сім’ях насильства 
зумовлює у подальшому агресивну поведінку неповнолітніх щодо суспільства в цілому 
та щодо окремих соціальних груп: однокласників, сусідів, родичів. 

За результатами роботи семінару були напрацьовані шляхи вдосконалення дія-
льності всіх суб’єктів, які долучаються до роботи щодо мінімізації протиправної пове-
дінки неповнолітніх та порушень відносно них. Серед основних із них – покращення 
взаємодії поліції з громадськими організаціями, профільними федераціями з різних 
видів спорту, закладами культури з метою підвищення позашкільної зайнятості непов-
нолітніх, особливо тієї категорії, батьки яких не мають фінансової можливості оплачу-
вати подібні заняття. 

Також спікери дійшли 
висновку про необхідність 
залучати неповнолітніх, які 
вчиняють правопорушення 
та схильні до їх вчинення, до 
волонтерської та гуманітар-
ної діяльності, формуючи у 
такий спосіб почуття відпо-
відальності на необхідності 
суспільству. Крім того учас-
ники дискусії вважають за 
необхідне підвищувати рі-
вень відповідального бать-
ківства шляхом проведення 

роз’яснювальної роботи з батьками. Прозвучали пропозиції стосовно створення спеціа-
льних онлайн-платформ, через які неповнолітні могли би звернутися зі своєю пробле-
мою до поліцейського, не ідентифікуючи себе на першій стадії спілкування. 

Учасники семінару обговорили заходи впливу та чинні закони, які застосову-
ються по відношенню до неповнолітніх та їхніх батьків. Зокрема, висловили думку 
щодо необхідності посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені від-
носно неповнолітніх. 

 
29 жовтня 2020 року – Всеукраїнський 

науково-практичний семінар «Мова і право», 
організований кафедрою українознавства та іно-
земних мов. 

Урочистий захід розпочався із привітань 
з нагоди 85-ї річниці з Дня народження профе-
сора кафедри українознавства та іноземних мов 
Анатолія Поповського.  

Участь у науковому заході взяли науков-
ці-лінгвісти, юристи, історики, соціологи, пси-
хологи, а також здобувачі вищої освіти з прові-
дних вищих навчальних закладів України: Київ-
ського національного університету імені Тараса 
Шевченка, Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького, Черкаського інституту пожеж-
ної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національ-
ного університету цивільного захисту України, 
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Харківської державної академії фізичної культури, Луганського державного університе-
ту внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Львівського державного університету внутрі-
шніх справ, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Придніп-
ровської державної академії будівництва та архітектури. 

У рамках семінару були обговорені найактуальніші 
сьогодні питання лінгвістики, серед яких – проблеми юри-
дичної термінології, юридична лінгвістика в Україні та 
світі, актуальні проблеми психолінгвістики, медіаосвіта та 
медіавпливи на аудиторію. 

Окрему увагу приділено питанням вивчення мов у 
контексті міжкультурної комунікації та професійної (юри-
дичної) спрямова-
ності іноземної 
мови. Загалом се-
мінар охопив вели-
ке коло актуальних 
питань розвитку 
мови як об’єкта 

філологічних досліджень та права у контексті 
вивчення мовного компонента. За матеріалами 
семінару видано збірник тез. 

 
 

17 листопада 2020 року – ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства». Захід відбувся 
за ініціативи Громадської ради при МВС України. 

Участь у конференції 
взяли: ректор ДДУВС пол-
ковник поліції Андрій Фо-
менко, голова Громадської 
ради при МВС України, го-
лова громадської спілки 
«Центр запобігання та про-
тидії корупції», радник міні-
стра внутрішніх справ Укра-
їни Володимир Мартиненко, 
начальник Південно-Схід-
ного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) Іван Легостаєв, заступниця голови Дніпро-
петровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай, проректорка ДДУВС Лариса 
Наливайко, старший радник з питань боротьби з корупцією Консультативної місії Євро-
пейського Союзу в Україні Джозеф Джулай та ін. 

До конференції також долучилися фахівці 
Академії правоохоронних органів при Генераль-
ній прокуратурі Республіки Казахстан, Дніпро-
петровського державного університету внутріш-
ніх справ, Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ, Луганського державного 
університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідорен-
ка, Університету митної справи та фінансів, На-
ціональної академії внутрішніх справ, представ-
ники громадських організацій тощо. 

У рамках конференції учасники презен-
тували власні доповіді. Серед питань, на яких 
зупинилися докладніше – визначення та аналіз корупційних ризиків як складова запобі-
гання корупції в органах Національної поліції, кримінально-правові проблеми провока-
ції підкупу, особливості діяльності поліцейських в умовах оновленої антикорупційної 
стратегії, проблеми реєстрації і розгляду повідомлень про корупцію тощо. 

За результатами роботи вироблено нові пропозиції до чинного законодавства. 
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27 листопада 2020 року – Міжнародна науково-практична конференція «Ак-

туальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміна-
лістичного забезпечення безпеки України та світу». Захід організовано факультетом 
підготовки фахівців для органів досудового розслідування. 

У обговореннях взяли участь близько 100 доповідачів, представники Міністерства 
внутрішніх справ та Національної поліції України, практичні працівники правоохорон-
них та судових органів, науковці та здобувачі вищої освіти з усієї України. Поважними 
гостями конференції стали представники 8 країн світу: Іспанії, Об’єднаних Арабських 
Еміратів, Південної Кореї, Польщі, Словаччини, Румунії та Білорусії. 

Привітав учасників та 
побажав плідної роботи ректор 
Дніпропетровського держав-
ного університету внутрішніх 
справ А. Фоменко. Головною 
метою конференції, як зазна-
чив він, є створення професій-
ного майданчику для відкрито-
го діалогу, обміну думками, 
актуальною інформацією щодо 
сучасних безпекових проблем 
у світлі глобалізаційних про-
цесів. Переконаний, що робота 

конференції надасть поштовх до наукового пошуку та вирішення тих проблем, які ста-
нуть сьогодні предметом для обговорення науковцями та практиками, сприятиме розро-
бленню рекомендацій щодо покращення стану захищеності прав і свобод людини і гро-
мадянина на сучасному етапі розвитку державності в Україні. 

Модератор конференції В. Шаблистий, професор кафедри кримінального права та 
кримінології, розпочав конференцію з виступу про роль юридичної освіти у забезпеченні 
безпеки держави, особливості та доцільності підготовки фахівців за спеціальністю 081 
Право в закладах вищої освіти МВС України. Він акцентував увагу на тому, що студенти 
ЗВО МОН України, які навчаються за рахунок державного бюджету, працюють після 
закінчення навчання в основному у приватних юридичних компаніях, кошти платників 
податків витрачаються точно не за призначенням. 

Продовжила дискусію з приводу юридичної освіти у забезпеченні безпеки держави 
деканка факультету морського права та менеджменту Національного університету «Оде-
ська морська академія» Н. Савінова, яка навела переконливі аргументи щодо неспівпадін-
ня вимог закону до майбутніх юристів та реальної правозастосовної практики. 

В. Туляков, проректор з міжнародних зв’язків Національного університету «Оде-
ська юридична академія», член-
кореспондент Національної академії 
правових наук України, свій виступ з 
проблем кримінальної політики поєд-
нав із проблемами діяльності ЄСПЛ та 
правового регулювання території Укра-
їни, яка знаходиться поза межами ефек-
тивного контролю держави. 

Доктор наук, професор Люблінсь-
кого католицького університету ім. Івана 
Павла II Р. Лізут доповів учасникам про 
особливості сучасного кіберзахисту 
персональних даних у повсякденному 
житті. 

Д. Жармагамбетова, докторантка Академії правоохоронних органів при Генераль-
ній прокуратурі Республіки Казахстан, свою доповідь присвятила порівняльно-
правовому аналізу норм КПК України та КПК Республіки Казахстан щодо особливостей 
депонування показань у кримінальному процесі. 

У цілому конференція пройшла у форматі жвавих обговорень, гострих дискусій та 
обміну думками, за її результатами буде виданий збірник матеріалів. 
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30 листопада 2020 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучас-
ні інформаційні технології у діяльності Національної поліції України», організований 
кафедрою економічної та інформаційної безпеки. 

Метою семінару став обмін практичним, викладацьким та науковим досвідом у 
сфері інформаційного забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної полі-
ції і громадських організацій; напрацювання рекомендацій щодо вирішення проблемних 
питань у цій сфері. 

Серед учасників семі-
нару – практичні працівники 
Нацполіції, науково-
педагогічні працівники із за-
кладів вищої освіти МВС, 
представники науково-
дослідних установ, а також 
курсанти та студенти. До орг-
комітету надійшло понад 70 
тез доповідей та повідомлень, 
які будуть опубліковані та 

надіслані учасникам. Авторами матеріалів є 7 докторів наук, 24 кандидати наук, практи-
чні працівники, представники громадських організацій та здобувачі вищої освіти. 

Серед спікерів заходу – вчені Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), 
Львівського державного університету внутрішніх справ, Хмельницького національного 
університету, Одеського державного університету внутрішніх справ, Луганського дер-
жавного університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка (м. Сєверодонецьк), Харківсь-
кого національного університету внутрішніх 
справ, Донецького юридичного інституту МВС 
України (м. Маріуполь). 

Долучилися до роботи семінару і пра-
цівники практичних підрозділів: Департаменту 
інформаційно-аналітичної підтримки Націона-
льної поліції (м. Київ), Управління інформа-
ційно-аналітичної підтримки ГУНП в Дніпро-
петровській області, Донецького науково-до-
слідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України (м. Краматорськ), Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровсь-
кій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, Управління патру-
льної поліції в Дніпропетровській області. 

 
7 грудня 2020 року – Науково-практичний семінар «Протидія економічній зло-

чинності: теоретичний, методичний та практичний аспекти». Захід відбувся за 
ініціативи кафедри фінансових та стратегічних розслідувань та навчально-наукової ла-
бораторії з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції. 

Захід проведено з метою 
консолідації зусиль науковців 
та практиків, спрямованих на 
протидію організованій еконо-
мічній злочинності, пошук 
шляхів удосконалення діяльно-
сті підрозділів Національної 
поліції, спрямованих на впро-
вадження результатів науково-
дослідної роботи ДДУВС у 
практичну діяльність, а також в 
освітній процес університету. 

Участь у семінарі взяли понад 80 фахівців, серед яких – представники Національ-
ної академії внутрішніх справ, Київського факультету Національної академії Національ-
ної гвардії України, Одеського державного університету внутрішніх справ, Донецького 
юридичного інституту МВС України, Львівського державного університету внутрішніх 
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справ, Університету митної справи та фінансів України, Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, Інституту управління та права Національного універ-
ситету «Запорізька політехніка», Класичного приватного університету (Запоріжжя), На-
ціональної асоціації адвокатів України, Державної установи «Центр пробації» в Дніпро-
петровській області, Міжрегіональної Академії управління персоналом, а також іноземні 
колеги і партнери з Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Рес-
публіки Казахстан. 

Практичні підрозділи Національ-
ної поліції представили працівники Де-
партаменту стратегічних розслідувань 
Національної поліції України, а також 
його територіальних підрозділів у облас-
тях, підрозділів карного розшуку та слід-
чих управлінь Нацполіції в областях та 
Києві. 

У рамках семінару було докладно 
висвітлено такі питання як актуальні 
проблеми протидії організованій еконо-

мічній злочинності та корупції, інтеграція правоохоронної системи України у світовий 
правоохоронний простір щодо протидії організованим формам злочинності, удоскона-
лення кримінального законодавства та кримінально-правової політики, інформаційно-
аналітичне забезпечення протидії організованій злочинності та корупції, роль та місце 
громадянського суспільства у протидії орга-
нізованій злочинності та корупції тощо. 

За результатами семінару було напра-
цьовано низку важливих пропозицій щодо 
удосконалення діяльності органів Національ-
ної поліції України та чинних нормативно-
правових актів, спрямованих на протидію 
економічній злочинності. 

Окремі пропозиції та практико-
орієнтовані узагальнення будуть використані 
при розробці навчально-методичних матеріалів для підготовки здобувачів вищої освіти, 
а також при проведенні практичних та факультативних занять, у тому числі, з елемента-
ми поліцейського квесту. 

 
15 грудня 2020 року – І Міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми роз-

витку соціально-економічних систем», який організовано кафедрою аналітичної еко-
номіки та менеджменту.  

Учасники – здобувачі вищої освіти, 
аспіранти, викладачі, фахівці Дніпропет-
ровського університету внутрішніх справ 
та Університету економіки (м. Бидгощ, 
Польща). Мета заходу – підвищення рівня 
практичної підготовки майбутніх фахів-
ців та ознайомлення із закордонним дос-
відом у сфері фінансово-економічної без-

пеки соціально-економічних систем.  
Результатом роботи круглого столу  є 

отримання здобувачами вищої освіти теоретич-
них та практичних знань та навичок щодо фі-
нансово-економічної безпеки та підвищення 
ефективності захисту соціально-економічних 
систем, антикризового управління тощо. 

 


