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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 
 

НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ, ЩО ВІДБУЛИСЯ  

В ДДУВС У ІV КВАРТАЛІ 2021 РОКУ 
 

4 листопада 2021 року – Міжнародна науково-практична конференція 

«Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації», 

організована кафедрою економічної та інформаційної безпеки. 

 

До участі в заході долучилося понад 140 фахівців із Болгарії, Канади, Мальти, 

Молдови, Польщі, Португалії, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Румунії, 

Чеської Республіки та представники з 30 закладів вищої освіти України (Київ, Дніпро, 

Одеса, Харків, Луганськ, Ірпінь, Донецьк, Маріуполь, Черкаси, Запоріжжя). 

На конференцію свої матеріали надіслали понад 140 учасників, серед яких понад  

90 вчених (в тому числі 30 докторів та професорів і понад 6 кандидатів наук та доцентів), 

24 представники іноземних держав, 16 представників підрозділів Національної поліції. 

 

Учасниками конференції обговорено такі питання, як використання інформаційних 

технологій в діяльності поліції, безпеки в інформаційній та економічній сфері, сучасного 

стану, проблем та перспектив розвитку фінансової та економічної безпеки підприємств, 

регіонів і суспільства. За результатами їх обговорення підготовлено рекомендації та 

відповідні пропозиції. 
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30 листопада 2021 року – Міжнародна науково-практична конференція 

«Медіація як спосіб вирішення приватно- та публічно-правових спорів» за участю 

понад 200 фахівців із 9 країн світу. 

 

Співорганізаторами конференції також були: ГО «Асоціація сімейних медіаторів 

України», ГО «Національна асоціація медіаторів України», Третій апеляційний 

адміністративний суд, Дніпропетровський окружний адміністративний суд, 

Дніпропетровська регіональна рада реформ правосуддя, Проєкт ЄС «Pravo-Justice», 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування 

НАПрН України, Професійна асоціація медіаторів Болгарії, Навчально-наукова 

лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та 

забезпечення гендерної рівності ДДУВС, ГО «Українська асоціація представниць 

правоохоронних органів», Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Дніпропетровській області, ГО «Ла Страда-Україна». 

 

Захід присвячено щорічному «Місячнику Медіації в Україні», за результатами 

роботи якого вдалося виробити принципово новий, сучасний підхід до подальшої 

інституціоналізації медіації в Україні. Як зазначають організатори конференції, сьогодні 

медіація зарекомендувала себе як ефективний спосіб вирішення спорів у більшості країн 

світу. В Україні медіація набуває великої популярності, але дотепер вона не стала 

частиною культури врегулювання спорів. Це підтверджує важливість і значущість 

проведення міжнародної науково-практичної конференції з медіації. 

Конференція стала одним із перших заходів, що відбулися після законодавчого 

врегулювання в Україні питань медіації. Конференція створила унікальний майданчик для 

об’єднання досвідчених медіаторів та усіх, хто цікавиться питаннями запровадження 

процедури медіації у повсякденну діяльність установ, підприємств, організацій та окремих 

фізичних осіб, обміну професійним досвідом та ідеями фахівців з медіації України та 

інших держав.  
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21 грудня 2021 року – Міжнародний науково-практичний семінар «Заходи 

забезпечення доброчесності у правоохоронних органах», організований кафедрою 

кримінального права та кримінології. 

 

Участь у семінарі взяло понад 100 науковців із 12 вітчизняних та зарубіжних 

(Республіка Казахстан, Словацька Республіка, Чеська Республіка) закладів вищої освіти. 

До професійної дискусії також долучилися працівники правоохоронних органів з 

протидії корупції, представники громадських організацій, а також науково-педагогічні 

працівники та здобувачі вищої освіти. 

 

 

Під час семінару учасники 

обговорили актуальні питання щодо 

виховання доброчесності майбутніх 

працівників правоохоронних органів у 

світлі сучасних викликів; корупційні ризики 

у діяльності державних органів та 

юридичних осіб та їх оцінку; особливості 

кваліфікації та методики розслідування 

корупційних кримінальних правопорушень; 

питання доброчесності у діяльності Вищого 

антикорупційного суду, прокуратури, 

адвокатури, Служби судової охорони, 

налагодження ефективної взаємодії з викривачами та гарантії їх захисту за вітчизняним 

законодавством, засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти 

зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, а також 

передовий досвід розбудови доброчесності у правоохоронних органах зарубіжних країн. 

  



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 4 

ISSN 2078-3566 337 

 

5 листопада 2021 року – Всеукраїнськиий науково-практичний семінар 

«Актуальні проблеми ювенальної деліктології», організований кафедрою 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності. 

 

Участь у заході взяли понад 70 фахівців – представників таких установ та 

організацій: Офіс Ради Європи в Україні, Асоціація європейських поліцейських освітніх 

закладів, Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх, 

Координаційний центр з надання правової допомоги, Благодійний фонд «Право на 

захист», Всеукраїнська фундація «Захист прав дітей», Головне управління Національної 

поліції в Дніпропетровській області, Управління ювенальної превенції Департаменту 

превентивної діяльності Національної поліції України, Дніпропетровська обласна 

прокуратура, а також представники 13 закладів вищої освіти та наукових установ України. 

Серед головних питань, розглянутих під час проведення науково-практичного 

семінару: робота підрозділів ювенальної превенції Національної поліції з 

неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом або є постраждалими від 

проявів насильства; правове та організаційне забезпечення діяльності підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції у взаємодії з іншими уповноваженими 

органами у сфері захисту дітей. 

Учасники заходу акцентували на тому, що зараз є потреба комплексного підходу до 

вирішення актуальних проблем ювенальної деліктології шляхом скоординованих дій 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, судів, органів прокуратури, 

підрозділів Національної поліції, а також організацій громадянського суспільства. 

За результатами обговорення учасниками семінару сформовано пропозиції до 

чинного законодавства.   
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18 листопада 2021 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль 

національного права України в умовах глобалізаційних викликів», організована 

кафедрою цивільного права та процесу. 

 

Участь у конференції взяли понад 200 фахівців з України (представники 12 

областей) та Республіки Казахстан, серед яких народні депутати України, науковці, 

юристи-практики, адвокати, ад’юнкти та курсанти, що дозволило забезпечити високу 

якість наукової дискусії. Під час заходу виступив народний депутат України 

С. Власенко, який наголосив на проблемах законотворчості в Україні та їх впливі на 

формування національного права. Виступ народної депутатки України А. Шкрум 

стосувався аналізу результатів Конференції ООН щодо зміни клімату та його впливу на 

національне право України.  

 

Учасниками заходу обговорено, зокрема, такі питання: сучасні національні та 

міжнародні ініціативи у сфері права екологічної безпеки міста; електронні докази в 

цивільному процесі України; проблеми здійснення державного екологічного контролю; 

підстави виникнення права приватної власності фізичних осіб; професійне процесуальне 

представництво; оцінка доказів; принцип змагальності та участь неповнолітніх у 

сучасному цивільному процесі; підстави звільнення від цивільно-правової 

відповідальності; державна реєстрація правочинів, правове стимулювання трудової 

діяльності, міжнародні стандарти в трудовому, екологічному та антимонопольному 

праві України тощо. 
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2 грудня 2021 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Дискусійні 

питання застосування антикорупційного законодавства», яка відбулася за ініціативи 

МВС України, Громадської спілки «Центр запобігання та протидії корупції». 
 

 

Актуальна тематика конференції викликала інтерес у понад 200 учасників 

закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, у тому числі зарубіжних (Академія 

правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан).  

Відкрив офіційний захід голова Громадської спілки «Центр запобігання та 

протидії корупції» Володимир Мартиненко, який зазначив, що результатами вже 

традиційної конференції стануть рекомендації, які органи державної влади зможуть 

застосовувати у своїй роботі. Звернувся до учасників зі словами привітання старший 

радник з питань боротьби з корупцією Консультаційної місії Європейського Союзу в 

Україні Йозеф Гюлай. 

 

Учасниками конференції обговорено такі 

питання: діяльність уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції у роботі з викривачами; 

застосування антикорупційного законодавства 

підрозділами Національної поліції України; 

діяльність Вищого антикорупційного суду; 

особливості тлумачень обмежень для діяльності 

поліцейського, які суміжні із вчиненням 

корупційного діяння; корупція як прояв 

недоброчесної конкуренції з боку держави у 

сфері надання послуг; зарубіжний досвід 

побудови  системи заходів антикорупційної 

діяльності; здійснення екстрадиції під час 

проведення досудового розслідування корупційних правопорушень тощо. 

За результатами активних дискусій було підготовлено проєкт рекомендацій.  
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8 грудня 2021 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Правнича 

освіта та юридична клінічна практика», присвячена Всеукраїнському тижню права. 

 

 

Конференцію ініційовано юридичною клінікою «Істина», кафедрою 

загальноправових дисциплін спільно з Навчально-науковою лабораторією дослідження 

проблем внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності з метою 

актуалізації високої місії правничої професії, утвердження верховенства права, захисту 

прав і свобод людини, а також популяризації юридичного клінічного руху для 

забезпечення якісної безоплатної правничої допомоги. 

Тематичні напрями конференції: юридична освіта в Україні, її проблеми та 

виклики; проблеми теорії та практики безоплатної правової допомоги; юридичні клініки: 

освіта та правова допомога. 

До масштабного науково-практичного заходу долучились понад 100 вчених-

юристів та практиків, представників громадських організації, здобувачів вищої освіти. 

Виявили зацікавленість проблемами правничої освіти та надання безоплатної правової 

допомоги стейкхолдери ДДУВС, судді, правоохоронці, правозахисники. 

Учасники заходу обговорили проблеми забезпечення якості юридичної освіти через 

впровадження сучасних освітніх трендів та інновацій, кращих практик підготовки 

здобувачів, а також через реформування юридичної освіти у світлі міжнародних і 

європейських стандартів. Увагу зосередили на розвитку юридичної клінічної практики 

українських закладів вищої освіти як одного з основних складових практичної підготовки 

майбутніх правників, відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності «Право». 

Особливий акцент зробили на проблематиці практичної підготовки юристів в умовах 

пандемії COVID-19. 
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22 грудня 2021 року – Всеукраїнський круглий стіл «Економіка та управління 

соціально-економічним розвитком країни в умовах глобалізаційних викликів», 

організована кафедрою аналітичної економіки та менеджменту Навчально-наукового 

інституту права та інноваційної освіти.  

 

Усього до участі у заході долучилися науковці з 18 закладів вищої освіти 

України, зокрема: Інституту економіки промисловості НАН України, Інституту 

геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України, Державного підприємства 

«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної 

промисловості імені Я. Ю. Осади», Харківського національного університету імені  

В. Н. Каразіна, Національного університету цивільного захисту України, Університету 

Короля Данила, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Полтавського 

державного аграрного університету, Одеського національного економічного 

університету, Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 

справ, Університету імені Альфреда Нобеля, Запорізького національного університету, 

Класичного приватного університету, Українського державного університету науки і 

технологій, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Міжрегіональної 

академії управління персоналом. 

У межах круглого столу свої 

доповіді презентували: професор 

кафедри менеджменту Луганського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка Андрій Колосов, 

провідний співробітник Інституту еко-

номіки промисловості НАН України, 

старший науковий співробітник Інсти-

туту геотехнічної механіки імені 

М. С. Полякова НАН України Наталія 

Осадча, директор Державного під-

приємства «Науково-дослідний та 

конструкторсько-технологічний інсти-

тут трубної промисловості імені Я. Ю. Осади» Радомир Король, доцент кафедри марке-

тингу Донецького національного університету імені Василя Стуса Андрій Таранич. 

Для участі у заході було подано понад 70 тез доповідей практичних, наукових, 

науково-педагогічних працівників закладів освіти України, а також здобувачів вищої 

освіти. 
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26 листопада 2021 року – Регіональна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку приватного права в сучасних 

умовах», організована кафедрою цивільно-правових дисциплін і присвячена Дню захисту 

прав людини. 
 

 

У заході взяли участь понад 130 представників сімох закладів вищої освіти із 

чотирьох регіонів країни. За результатами виступів та дискусійних обговорень актуальних 

проблем розвитку приватного права були зроблені обґрунтовані висновки, окреслена 

проблематика та сформовані рекомендації щодо подальшого розвитку приватно-правових 

відносин в Україні. 

 
 

7 грудня 2021 року – Регіональна науково-практична конференція «Права 

людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти», присвячена 73-й 

річниці проголошення Загальної декларації прав людини. 
 

 

До участі в заході долучилося понад 90 учасників, серед них науково-педагогічні 

працівники та здобувачі вищої освіти, представники органів публічної влади й 

громадських організації Дніпра, Києва, Львова та Чернігова. 

Під час проведення заходу відбулося урочисте нагородження переможців та 

призерів конкурсу есе на тему «Теоретико-історична юридична наука: стан і перспективи 

розвитку», присвяченого видатному правознавцю Богдану Кістяківському, участь у якому 

взяли студенти закладів вищої освіти України. 
  


