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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
 

НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ,  

ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У ІI КВАРТАЛІ 2021 РОКУ 
 

25-26 травня 2021 року – VII Міжнародний студентський саміт «Права людини 

в умовах сучасних глобалізаційних викликів», який об’єднав здобувачів вищої юридич-

ної освіти з усієї України і зарубіжних країн у обговоренні їхніх наукових здобутків. 

Цього року захід присвячено особливій даті – 55-й річниці заснування Дніпропетровсько-

го державного університету внутрішніх справ. 

Головною метою проведення наукового заходу 

є підвищення позитивного іміджу правничої професії 
в Україні; участь у формуванні творчого покоління 

молодих науковців та практиків у сфері права; вдос-

коналення знань здобувачів вищої освіти з актуаль-

них питань сучасних процесів державотворення, пра-

вотворення та правозастосування; стимулювання до 

творчого самовдосконалення студентської молоді. 

Привітав учасників та відкрив захід ректор 

ДДУВС полковник поліції Андрій Фоменко. Прези-

дент ВГО «Асоціація українських правників», доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист Укра-

їни, академік Національної академії правових наук 
України Василь Костицький як співзасновник конку-

рсу побажав учасникам плідної роботи, цікавих пи-

тань та нових наукових ідей. 

До вітальних слів приєднались народний депутат України В’ячеслав Медяник, 

професор Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки 

Казахстан Сауле Сапаралієва, професор Університету Матея Бела, доктор юридичних 

наук Любіка Сактарова(Словаччина), асистент-професор Грузинського технічного уні-

верситету Георгій Свіанадзе, голова Третього апеляційного адміністративного суду Ана-

толій Коршун, голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Андрій 

Коренєв, координатор регіональної ради реформ у сфері правосуддя проєкту Європейсь-

кого Союзу «Право-Justice» Олексій Савчук та ін. 

У 2021 році се-
ред поданих на конкурс 

наукових проєктів із 

провідних закладів ви-

щої освіти України та 

зарубіжних країн відіб-

рано 19 кращих. У кон-

курсі взяли участь 39 

претендентів із таких 

провідних закладів ви-

щої освіти України та 

світу, як: Академія пра-
воохоронних органів 

при Генеральній про-

куратурі Республіки Казахстан, Університет м. Аугсбург (Німеччина), Академія держав-

ної пенітенціарної служби (м. Чернігів), Академія адвокатури України (м. Київ), Харків-

ський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків), Національний універси-

тет «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя), Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка (м. Київ), Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

(м. Дніпро), Херсонський державний університет (м. Херсон), Львівський державний 

університет внутрішніх справ (м. Львів), Київський факультет Національної академії 
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Національної гвардії України (м. Київ), Національна академія Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), Національна академія 

Служби безпеки України (м. Київ), Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка (м. Суми), Національна академія внутрішніх справ (м. Київ), Одеський 

національний морський університет (м. Одеса) та ін. 

Серед тем науко-

вого заходу, які обгово-

рювали учасники: правові 

проблеми формування та 

реалізації внутрішньої і 

зовнішньої політики дер-
жави; верховенство права 

як основа системи євро-

пейських цінностей та 

правопорядку; захист 

прав людини в умовах, 

пов’язаних з розповсю-

дженням COVID-19: віт-

чизняний та зарубіжний 

досвід; протидія гендерному насильству, домашньому насильству, торгівлі людьми та 

рабству тощо. 

Традиційно в рамках проведення саміту провідні фахівці у сфері правознавства про-
вели майстер-класи за різними актуальними тематичними спрямуваннями у межах загальної 

теми заходу. Цього року актуальні проблеми юридичної теорії та практики учасникам пред-

ставили Василь Костицький, професор кафедри теорії права та держави Київського націона-

льного університету імені Тараса Шевченка; Василь Ільков, суддя Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду; Олексій Савчук, координатор регіональної ради реформ 

у сфері правосуддя проєкту Європейського Союзу «Право-Justice». 

За результатами оцінювання роботи команд експертним журі призові місця роз-

поділено так: 

диплом І ступеня: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

ТОВ  «Академія адвокатури України», Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна; 

диплом ІІ ступеня: Національна академія внутрішніх справ, Львівський держав-
ний університет внутрішніх справ, Академія державної пенітенціарної служби, Київсь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка; 

диплом ІІІ ступеня: 

Київський факультет Наці-

ональної академії Націона-

льної гвардії України, Сум-

ський державний педагогі-

чний університет імені 

А.С. Макаренка, Академія 

правоохоронних органів 

при Генеральній прокура-
турі Республіки Казахстан 

(Республіка Казахстан), 

Національний університет 

«Запорізька політехніка», 

Херсонський державний 

університет. 

Спеціальними відзнаками нагороджено команди Університету м. Аугсбург (Німе-

ччина) – «За внесок у забезпечення гуманізму і людської гідності», «За внесок в утвер-

дження демократії»; Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Ре-

спубліки Казахстан – «За внесок у зміцнення верховенства права»; Національної 

академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – «За 

внесок у підвищення правосвідомості громадян»; Національної академії Служби безпеки 
України – «За внесок у зміцнення інформаційної безпеки»; Одеського національного 

морського університету – «Гендерна ініціатива – 2021». 
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10-11 червня 2021 року – Міжнародна науково-практична конференція «Забезпе-

чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: сучасні досягнення 

та перспективи». Захід присвячено 25-й річниці з дня прийняття Конституції України 

та 30-річчю Незалежності України. 

До дискусії долучилося близько 200 учасників, серед яких представники Індії, Че-

хії, Болгарії, Казахстану, Туреччини, Греції, Швеції тощо. Модераторками заходу висту-

пили: Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, прорек-

торка ДДУВС Лариса Наливайко та помічниця ректора ДДУВС із гендерних питань 

Ірина Грицай. 

Участь у конференції взяли: заступниця міністра внутрішніх справ України Тетя-

на Ковальчук, заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської 
інтеграції Ольга Ревук, заступник міністра освіти і науки України з питань європейської 

інтеграції Андрій Вітренко, заступник керівника Служби Віце-прем’єр-міністерки з пи-

тань європейської та євроатлантичної ін-

теграції Дмитро Каплун, генеральний ди-

ректор директорату європейської інтегра-

ції, бюджетування та узгодження політик 

Міністерства освіти і науки України Олек-

сандр Пижов, ректор Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх 

справ Андрій Фоменко, президентка гро-

мадської організації «Ла Страда-Україна» 

Катерина Черепаха, директорка Українсь-
кого Жіночого Фонду Наталія Карбовська, 

голова Асоціації жінок-юристок 

«ЮРФЕМ» Христина Кіт, Надзвичайний і 

Поважний посол Хорватії в Україні Аніца 

Джамич, посол Швеції у Раді Європи (Страсбург) Мортен Енберг, заступник голови 

Консультативної місії Європейського Союзу Фредерік Весслау. 

До обговорення також долучилися представники міжнародних організацій, вчені, 

юристи-практики, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, 

громадських організацій, а також аспіранти та здобувачі вищої освіти. 

Захід організовано з метою визначення стратегічних напрямів державної політики 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сучасних умовах, а 
також удосконалення законодавства та правозастосовної практики. 

Як зазначають організатори конференції, захід такого масштабу вперше проводи-

вся на регіональному рівні. Учасники наживо працювали у рамках двох паралельних 

сесій та круглого столу. 

Тематичні напрями конференції: історичні, загальнотеоретичні, філософські заса-

ди забезпечення гендерної рівності в Україні; гендерна політика у судовій та правоохо-

ронній сферах; інтеграція гендерної складової в різних сферах суспільного життя та 

державного управління; міжнародно-правове регулювання та зарубіжна практика забез-

печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; жіночий рух в Україні від неза-
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лежності до сьогодення. 

За результатами міжнародної конференції укладено резолюцію, яку офіційно  

ухвалено 16 червня 2021 року. 

 

30 квітня 2021 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціаль-

но-гуманітарні виміри правової держави». 

Мета конференції – пошук можливих шляхів функціонування державних інститу-

цій в умовах сучасних викликів. На конференцію було надіслано понад 100 тез допові-

дей. У заході взяли участь вітчизняні науковці, серед яких 15 докторів та понад 20 кан-

дидатів наук, аспіранти, здобувачі вищої освіти. 

До обговорень долучилися представники Дніпровського національного універси-

тету ім. Олеся Гончара, Дніпровського національного університету залізничного транс-

порту ім. акад. В. Лазаряна, Національної металургійної академії України, Національно-

го технічного університету «Дніпровська політехніка», Національного університету 
оборони України ім. Івана Черняховського, Південноукраїнського національного педаго-

гічного університету ім. К.Д. Ушинського, Одеської державної академії будівництва та 

архітектури, Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, Львівського 

державного університету внутрішніх справ, Івано-Франківського національного техніч-

ного університету нафти та газу, Житомирського державного університету ім. Івана 

Франка, а також науковці з Греції, Польщі, Болгарії та Індії. 

 

Як зазначалося в доповідях учасників, розбудова правової держави у сучасній 

Україні є одним із пріоритетних завдань сьогодення, зокрема завдань вищої освіти. І в 

цьому контексті ДДУВС постійно виступає майданчиком для формування наукових 

концепцій, пошуків практичного застосування теоретичних студій, комунікації вітчиз-
няних та закордонних науковців. 
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19 травня 2021 ро-

ку – Всеукраїнська науко-

во-практична конференція 

«Проблеми формування 

громадянського суспільс-

тва в Україні». Захід у 

Дніпропетровському 

державному університеті 

внутрішніх справ відбува-

ється 9-й рік поспіль. 
Він зібрав науков-

ців і практиків із 13-и ре-

гіонів нашої держави, 

представників безпеково-

го сектору, органів державної влади, науково-дослідних установ. 

Учасники обговорили такі теми: соціально-світоглядні реалії постпандемічного 

світу та України: філософія «нової нормальності; незалежність крізь призму політико-

правових змін; соціально-психологічна сутність комунікації: від інформації до інформа-

ційної зброї; «червоні лінії» правоохоронної системи: межа закону та свободи. 

 

24 травня 2021 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Діяль-

ність органів досудового розслідування в умовах реформування правоохоронних орга-

нів: сучасні виклики». 

Участь у заході взяли вчені, юристи, викладачі, курсанти, посадовці правоохорон-

них органів із Києва, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Маріуполя, Одеси, Тернополя, Харкова. 

До участі у конференції також долучилися представники слідчих управлінь і територіаль-

них підрозділів Національної поліції з різних областей України, судів, Національного ан-

тикорупційного бюро України, криміналістичних служб та інших суміжних підрозділів 

щодо діяльності органів досудового розслідування й адвокатури, слухачі ад’юнктури та 

докторантури. 

Конференцію 

організували пред-

ставники факультету 
підготовки фахівців 

для органів досудо-

вого розслідування 

університету. Клю-

чова мета – обгово-

рення проблем, що 

виникають під час 

реформування досу-

дового розслідування 

та обґрунтування 

шляхів їх вирішення 
з урахуванням науко-

вого та практичного досвіду. 

Серед питань, яким приділили увагу під час науково-практичного заходу:– про-

блематика реформування слідчих органів України, взаємодія органів досудового розслі-

дування з іншими підрозділами Національної поліції, застосування примусу в криміна-

льному провадженні, забезпечення ефективності виконання завдань кримінального 

провадження й дотримання законних прав та інтересів учасників кримінального прова-

дження під час досудового розслідування тощо. 

Учасники конференції також презентували доповіді щодо становлення інституту 

викривачів в українському кримінальному процесі, ефективності інституту понятих, 

проблемних питань здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. 
 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 2 

ISSN 2078-3566 321 

2 червня 2021 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

дослідження правових та економічних процесів у контексті євроінтеграції». Захід 

приурочено до Дня науки в Україні. 

Участь у конференції взяли здобувачі вищої освіти Національної академії внутрі-

шніх справ, Академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельниць-

кого, Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського факульте-

ту Національної академії Національної гвардії України та Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

У ході конференції ректор ДДУВС Андрій Фоменко вручив дипломи переможцям 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальнос-

тей у 2020-2021 навчальному році. Дипломом І ступеня нагороджено студентку 4 курсу 

юридичного факультету Марію Землянко у номінації «Теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень; філософія права» (науковий керівник – проректор 

ДДУВС Лариса Наливайко). 

Курсантка 4 курсу факультету органів досудового розслідування Віолетта Рец була 

нагороджена дипломом І ступеня у номінації «Кримінальне право та кримінологія» (нау-

ковий керівник – доцент кафедри кримінального права та кримінології Василь Березняк). 

 

Диплом І ступеня також отримала студентка 3 курсу юридичного факультету 

Анастасія Мухай у номінації «Право» (науковий керівник – доцент кафедри загальноп-

равових дисциплін Дмитро Припутень). 

Дипломами ІІІ ступеня були нагороджені курсант 2 курсу факультету органів до-

судового розслідування Аліну Немеш у номінації «Службове право» (науковий керівник 

– професорка кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 
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Ганна Блінова); студента 4 курсу юридичного факультету Богдана Арнаутова у номінації 

«Право» (науковий керівник – професорка кафедри цивільно-правових дисциплін Лілія 

Золотухіна). 

Подякою галузевої конкурсної комісії у номінації «Адміністративне право і про-

цес; фінансове право; інформаційне право» було нагороджено курсантку 2 курсу факу-

льтету кримінальної поліції Яну Лазарєву (науковий керівник – старший викладач кафе-

дри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Микола Репан). 

У рамках проведення науково-практичного заходу підбили підсумки й універси-

тетського конкурсу на кращу наукову роботу серед здобувачів вищої освіти. Так, у 2020-

21 навчальному році для участі в конкурсі було подано 47 наукових робіт, із яких за ре-

зультатами рецензування відібрано 28 кращих та здобуто 9 перших призових місць. 
 

22 квітня 2021 року – Регіональна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми превентивної діяльності Національної поліції». Організатори заходу – 

представники кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяль-

ності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності. 

До участі долучилися практичні працівники підрозділів превентивної діяльності, 

науково-педагогічні працівники, представники громадських організацій, а також докто-

ранти, аспіранти та здобувачі вищої освіти. 

У дискусії також взяли участь фахівці з Національної академії Національної гвардії 

України, Університету митної справи та фінансів, Львівського державного університету 

внутрішніх справ, Західноукраїнського національного університету, Донецького юридич-

ного інституту МВС України. 

Для регіональної конферен-

ції було підготовлено понад 70 

доповідей. Доповідачі відзначили 

актуальність заходу та наголосили 

на основних проблемних аспектах 

підготовки та навчання кадрів для 
підрозділів превентивної діяльнос-

ті. Зокрема, зупинилися на актуа-

льних питаннях правового та орга-

нізаційного забезпечення діяльнос-

ті підрозділів, а саме: проблеми 

запобігання та протидії вживанню 

наркотичних засобів дітьми, особ-

ливості діяльності підрозділів Національної поліції щодо запобігання вчиненню непов-

нолітніми особами правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, спеціальна та пра-

вова підготовка членів громадських формувань у рамках проєкту «Шерифи для нових 

громад», реагування поліцейськими на факти вчинення домашнього насильства, особли-
вості забезпечення публічної безпеки та порядку під час масових заходів із використан-

ням досвіду скандинавської моделі та взаємодії підрозділів превентивної діяльності з 

населенням на засадах партнерства. 
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23 червня 2021 року – Всеукраїнський круглий стіл «Державно-громадське пар-

тнерство у формуванні та реалізації публічної політики». Науково-практичний захід 

започатковано кафедрою управління та адміністрування символічно до Дня державної 

служби України. 

Представники органів державної влади та місцевого самоврядування, експертного 

середовища та громадських об’єднань, освітянської спільноти України, здобувачі вищої 

освіти з різних регіонів України говорили про ключові проблеми у сфері публічного 

управління. 

 

Під час роботи пленарного засідання із змістовими доповідями на актуальну те-

матику виступили науковці та практики, зокрема з Національної академії державного 

управління при Президентові України, НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпропетров-

ської облдержадміністрації та обласної ради, Дніпровської міської ради, Хмельницької 

міської ради, Запорізької міської ради, Якимівської ОТГ Запорізької області. 

За результатами обговорень напрацьовано рекомендації для органів державної 

влади та закладів вищої освіти. 

 

18 червня 2021 року – Науково-практичний семінар «Теорія і практика кон-

ституціоналізму: вітчизняний і зарубіжний досвід», присвячений 25-й річниці з дня 

прийняття Конституції України, відбувся на кафедрі теорії та історії держави і права 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

 

Захід відбувся за участі науково-педагогічних працівників ДДУВС та закладів 

вищої освіти регіону, а також Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С. Макаренка, Херсонського факультету Одеського державного університету внутрі-
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шніх справ, представників органів публічної влади, докторантів, аспірантів, здобувачів 

вищої освіти; всього – понад 40 учасників. 

Предметом найбільш жвавих обговорень і дискусій стали питання, пов’язані із 

проблемами сучасного конституціоналізму; розгляду Конституції України в історичному 

та сучасному вимірі; законодавчому конституційному процесі в сучасній Україні як пра-

вовому підґрунті для проведення необхідних реформ; соціально-правових наслідків змін 

до Основного закону держави. 

Неабиякий інтерес викликали виступи учасників з таких тем: Конституція: аксіо-

логічний вимір, Конституція України як ідеологічно-правова основа для розвитку адмі-

ністративного законодавства України, юридична форма Конституції як суспільного до-

говору з погляду теорії джерел права, Конституція України як національно-історичне та 
цивілізаційне надбання. 

 

 

7 червня 2021 року – Регіональний круглий стіл «Організаційно-правове забезпе-

чення функціонування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції Украї-

ни. Захід організовано за ініціативи навчально-наукової лабораторії з дослідження про-

блем превентивної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. 

Під час засідання круглого столу його учасниками було обговорено питання запо-

бігання правопорушенням, що вчиняються неповнолітніми особами та які вчиняються 

відносно неповнолітніх. Доповідачі акцентували увагу на необхідності зміни підходів у 

діяльності підрозділів ювенальної превенції шляхом використання інформаційно-

програмних продуктів для виявлення та вчасного запобігання протиправній діяльності 

серед неповнолітніх. 
До участі у заході надійшло близько 100 тез виступів із різних регіонів України, 

які після опрацювання будуть опубліковані окремою збіркою. Виступи учасників вико-

ристано для формування резолюції круглого столу із пропозиціями щодо вдосконалення 

роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції. 

 


