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сьогодні є суттєвою прогалиною у криміналістичному забезпеченні правоохоронної 

діяльності. Наведені обставини обумовлюють актуальність обраної теми монографічного 

дослідження. 

Вивчення представленої монографії надає підстави для висновку про те, що її 

автори зробили суттєвий внесок у вдосконалення криміналістичної характеристики 

кримінальних правопорушень у сфері нерухомості й основних положень методики їх 

розслідування, що має важливе значення як для розвитку криміналістичних наукових 

пошуків, так і для практики їх розслідування. Монографія є достатньо актуальним і 

глибоким науковим дослідженням, проведеним з використанням належних методів. 

Про це свідчить і те, що автори проаналізували цивільне законодавство, що регулює 

обіг житла в Україні, кримінально-процесуальне законодавство України й інші закони, 

що регулюють діяльність правоохоронних органів. Опрацьовано значну кількість 

загальнонаукової та спеціальної юридичної літератури, нормативних матеріалів. 

Монографія містить певні новаторські ідеї та положення, що мають важливе 

значення для теорії кримінального процесу, криміналістики й оперативно-розшукової 

діяльності. Рецензоване видання буде суттєвою підмогою для слухачів, курсантів, 

студентів, аспірантів, докторантів, науковців закладів вищої освіти та науково-дослідних 

установ, а також суддів і працівників правоохоронних органів. Можна висловити 

сподівання, що ця наукова розробка сприятиме розв’язанню низки дискусійних питань, 

що виникають у теорії та правоохоронній практиці. 

 

Професор кафедри  

криміналістики та судової медицини 

Національної академії внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, професор 

Юлія ЧОРНОУС 

 

 

 

НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО, ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ, ЩО ВІДБУЛИСЯ  

В ДДУВС У ІІІ КВАРТАЛІ 2022 РОКУ 

 

● 8 липня 2022 року – науковий семінар, присвячений питанням діяльності 

єдиного в Україні Центру Литовського права «Україна-Литва: стратегічне 

партнерство та безпека Європи». До участі в заході долучилися понад 80 учасників – 

представників наукової спільноти. У рамках семінару відбулося нагородження 

переможців щорічного конкурсу наукових есе серед здобувачів вищої освіти «Україна-

Литва: співпраця в руслі європейських стандартів». 

Із вітальними словами до 

представників закладу звернувся 

Надзвичайний і Повноважний 

Посол Литовської Республіки в 

Україні Вальдемарас Сарапінас. Він 

подякував учасникам конкурсу за 

роботу, а керівництву – за вагомий 

внесок у організацію проведення 

такого заходу. 

«Конкурс відбувся вже 

втретє, і мені приємно, що він стає 

традиційним. До того ж, він 

проходив у часи широкомасштабної 

агресії росії проти України. Тема конкурсу цього року є особливо актуальною: це свідчить 

про те, що молодь цікавиться європейською тематикою та змінами, що наразі 

відбуваються в суспільстві. Для мене велика честь представляти Литовську Республіку в 

Україні, що є для нас не лише надійним партнером, але й гарним другом. Хочу також 

зазначити, що ми завжди підтримаємо вас у нашій спільній боротьбі проти російської 

https://dduvs.in.ua/2022/04/20/ponad-100-fahivtsiv-vzyaly-uchast-u-vseukrayinskij-naukovo-praktychnij-konferentsiyi-u-dduvs/
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агресії. Повірте, для нашої держави це аксіома, яку підтримують як політики, так і 

звичайні литовці», – підкреслив В. Сарапінас. 

Ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

А. Фоменко висловив слова вдячності Надзвичайному і Повноважному Послу, а також 

привітав із Днем державності, який в Литовській Республіці відзначається 6 липня. 

Зокрема очільник закладу зазначив, що українці відчули з боку Литви справжню 

підтримку та побачили дієву допомогу в ці надскладні часи. Зауважив ректор і про 

значущість спільних наукових конкурсів і проєктів. 

 

«Це наукова площина, що дає поштовх продовжувати займатися спільною 

науковою діяльністю. Переконаний, що до наших ініціатив долучаться й інші держави. 

Головна мета науковців ДДУВС – невпинно розвиватися та відкривати для себе нові 

перспективи. Тож, щиро раді співпраці з литовськими 

колегами та сподіваємося невдовзі організовувати 

спільні заходи в очному форматі», – підкреслив 

А. Фоменко. 

Презентувала діяльність Центру Литовського 

права проректор Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ Л. Наливайко. Вона 

наголосила, що пріоритетними напрямами роботи 

центру є освітній та науковий. Щороку проводяться 

лекції провідних фахівців, науково-практичні заходи 

(конференції, семінари, круглі столи), спільні 

дослідження, результатами яких є видання наукових і 

навчально-методичних праць, а також наукові 

стажування, конкурси наукових робіт тощо. 

Під час семінару відбулося і безпосереднє 

нагородження переможців конкурсу. Зазначимо, що 

цього року для участі в конкурсі студентами та 

курсантами ДДУВС було подано 50 наукових робіт. 

Їхня тематика стосувалася питань розбудови безпекової 

й оборонної співпраці України та Литви; перспектив 

розвитку академічної мобільності здобувачів вищої 

освіти навчальних закладів Литви та України, що 

здійснюють підготовку поліцейських; стратегічного 

партнерства між Україною та Литвою; співпраці 

України та Литви в питаннях національної безпеки 

України; сучасного розвитку економічної дипломатії 

України та Литви тощо. 

За результатами оцінювання наукових есе конкурсною комісією було визначено 

13 переможців конкурсу та 15 здобувачів вищої освіти, які отримали сертифікати за 

участь.  
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● 27 вересня 2022 року – Всеукраїнський круглий стіл «Рівень задоволеності 

життям та рівень психологічного благополуччя студентської молоді в умовах 

пандемії». У роботі наукового заходу взяли участь понад 80 вчених, представників 

низки науково-освітніх установ України. 

 

Відкрила захід проректор Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, 

академік Національної академії наук вищої освіти України Л. Наливайко. 

Привітали учасників заходу директор ННІ права та інноваційної освіти 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ В. Савіщенко та 

завідувач кафедри практичної психології Донбаського державного педагогічного 

університету (м. Слов’янськ) Е. Панасенко. 

До участі у круглому столі долучилися фахівці з Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету, Дніпровського державного медичного 

університету, Дніпропетровської дитячої міської клінічної лікарні №3 ім. професора 

М. Ф. Руднєва Дніпропетровської обласної ради, Донбаського державного 

педагогічного університету, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), 

Запорізького національного університету, Західноукраїнського національного 

університету (м. Тернопіль), Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (м. Київ), Національного університету «Запорізька політехніка», 

Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти», 

Українського державного університету науки і технології (м. Дніпро), Університету 

економіки та права «КРОК» (м. Київ), Університету митної справи та фінансів 

(м. Дніпро). 

Учасниками науково-практичного заходу були розглянуті такі питання, як 

соціально-психологічні особливості надання психологічної допомоги в 

дистанційному форматі, розвиток професійно успішної особистості у процесі 

електронного навчання, психологічні аспекти допомоги госпіталізованим хворим в 

умовах пандемії тощо. 
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● 28 вересня 2022 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Національна економіка та інфраструктурні проєкти». Участь у ньому взяли понад 

80 фахівців: представники органів державної влади, установ, організацій, академіки, 

науковці з 11 областей України та 23 закладів вищої освіти. 

Організували науковий захід працівники кафедри аналітичної економіки та 

менеджменту ННІ права та інноваційної освіти. Відкрила семінар проректор ДДУВС, 

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Л. Наливайко. 

 

Привітали учасників заходу депутат Дніпропетровської обласної ради, член 

Постійної комісії обласної ради з питань діяльності комунальних підприємств і 

підприємництва М. Мірошніченко та директор Навчально-наукового інституту права 

та інноваційної освіти ДДУВС, доктор юридичних наук, доцент В. Савіщенко. 

Учасниками науково-практичного заходу були розглянуті актуальні питання: 

стратегічні пріоритети енергетичної безпеки як визначальної складової безпеки 

національної економіки України; формування інноваційної моделі стратегічного розвитку 

в управлінні безпековою економікою; інституціональні аспекти розвитку національної 

економіки в умовах передових досягнень науки, технологій та інновацій тощо. 

Про актуальні 

проблеми національної 

безпеки економіки України 

розповіла директорка 

Інженерного навчально-

наукового інституту ім. 

Ю. М. Потебні Запорізького 

національного університету, 

доктор економічних наук, 

професор, академік АЕН 

України Н. Метеленко. 

Відзначили 

напрямки практичних 

проблем дослідження 

стану та перспектив 

розвитку національної 

економіки, політичних та інформаційних аспектів управління та визначення актуальних 

проблем господарювання у критичній інфраструктурі України професор Полтавського 

державного аграрного університету, доктор економічних наук В. Плаксієнко та головний 

науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, доктор 

економічних наук, професор В. Микитенко. 
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● 30 вересня 2022 року – Регіональний круглий стіл «Кримінальне право та 

кримінологія у світлі сучасних викликів». 

Відкрила захід проректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений 

юрист України Л. Наливайко, яка наголосила, що головною метою круглого столу є 

створення професійного майданчика для відкритого діалогу, обміну думками, 

актуальною інформацією щодо напрацювання рекомендацій для правоохоронних 

органів і суду в частині кваліфікації та запобігання військовим злочинам і злочинам 

проти людяності, що вчиняють військовослужбовці росії на території нашої 

держави, обговорення інших важливих питань кримінального права та кримінології. 
 

Учасників привітав також заступник директора Навчально-наукового 

інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних 

наук, доцент, полковник поліції С. Обшалов, який зазначив, що науково -практичний 

захід буде підґрунтям для обміну досвідом і надання рекомендацій для покращення 

підготовки поліцейських, які зараз також протидіють російській агресії проти 

України. 

Звернулася до 

учасників також дирек-

тор Навчально-науково-

го інституту права та ін.-

новаційної освіти, док-

тор юридичних наук, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент В. Саві-

щенко, яка відмітила 

значення такого заходу 

для поглиблення знань 

здобувачів вищої освіти. 

До участі у 

заході долучилися 

близько 100 фахівців: 

науковці та практичні працівники, представники органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, судових і правоохоронних органів, правозахисних 

організацій, громадських організацій, а також представники наукових установ із різних 

регіонів України. Під час науково-практичного семінару учасниками були обговорені 

актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології, викликані російською 

агресією проти України. 
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Жваве обговорення викликали доповіді: директора Навчально-наукового 

інституту права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ, 

доктора юридичних наук, професора А. Бабенка, який вказав на криміногенну ситуацію 

в Україні в умовах воєнного стану; завідувача кафедри кримінального права, процесу та 

криміналістики Інституту економіки та права Класичного приватного університету, 

доктора юридичних наук, професора О. Рябчинської, яка підняла питання щодо 

покарання за вчинення колабораційної діяльності; професора кафедри адміністративного 

та кримінального права юридичного факультету Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, доктора юридичних наук, професора Н. Юзікової, яка 

презентувала власні авторські доробки щодо інформаційної безпеки в умовах воєнного 

стану. 

Модератором науково-практичного заходу виступив завідувач кафедри 

кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та інноваційної 

освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор В. Шаблистий. За результатами круглого столу були 

підведені підсумки та надані відповідні рекомендації з актуальних питань, обговорених 

на заході, що надалі будуть надіслані до відповідних установ. 

 

 

 30 вересня 2022 року – Регіональна науково-практична конференція «Україна 

як суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава: історія 

становлення, сучасний стан та перспективи розвитку». Захід приурочено до Дня 

працівників освіти. 

Привітала учасників проректор, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України Л. Наливайко, яка наголосила, що проведення науково-

практичного заходу має на меті актуалізувати ті проблемні питання, що постали 

перед українським суспільством і Українською державою, а їх вирішення є життєво 

необхідним для збереження української державності в умовах воєнного стану.  

 

З вітальним словом звернувся до учасників науково-практичного заходу 

декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, 

кандидат юридичних наук, полковник поліції К. Бахчев, який зазначив, що 

пріоритетною функцією Української держави на сучасному етапі її розвитку та 

конституційним обов’язком ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних 

органів, громадян України є захист суверенітету та територіальної цілісності нашої 

держави. Важливу роль у цьому мають відігравати і науковці через підготовлені 

ними рекомендації щодо вирішення актуальних питань діяльності держави її 

інституцій в умовах воєнного стану. 

До участі в заході долучилися понад 100 учасників: науковці та практичні 
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працівники, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

судових і правоохоронних органів, правозахисних організацій, громадських організацій, 

а також представники наукових установ із різних регіонів України. 

Під час науково-практичної конференції учасниками були обговорені 

актуальні питання функціонування інституту громадського контролю й юридичної 

відповідальності держави за діяльність її органів, а також посадових і службових 

осіб цих органів; суверенітету держави як її необхідного атрибуту; корупції як 

реальної загрози конституційному ладу України; діяльності Української держави із 

забезпечення інформаційної безпеки та протидії дезінформації; практики 

конституціювання ідеї суверенітету в основному законі України та конституціях 

європейських держав та інші питання. 

Жваве обговорення  

викликали доповіді: завідувача 

кафедри конституційного права 

та прав людини Національної 

академії внутрішніх справ 

доктора юридичних наук, 

професора Б. Калиновського, 

тема доповіді якого присвячена 

конституційно-правовим 

основам громадянського 

контролю в Україні; 

завідувача кафедри теорії та 

історії держави і права, 

конституційного права і 

державного управління  

Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, кандидата юридичних 

наук Л. Мудриєвської, яка у своєму виступі торкнулася питань суверенітету держави 

як її необхідного атрибуту; експерта з питань державного управління та місцевого 

самоврядування консультантки з місцевого розвитку, кандидата наук з державного 

управління, доцента О. Корнєвої, виступ якої було присвячено матеріально-

фінансовій основі функціонуванню місцевого самоврядування в умовах воєнного 

стану, а також фінансуванню програм територіальних громад міжнародними 

донорами; професора кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових 

дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка 

Степана Дем’янчука, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки 

і техніки України І. Богатирьова, який у своїй доповіді акцентував на суспільній 

небезпеці корупції як негативному явищі, що загрожує конституційному ладу 

України не лише в мирний час, але і в умовах війни, запропонував конкретні шляхи 

подолання корупції в Україні; начальника відділу нормативного забезпечення КП 

«Дирекція територій і об’єктів рекреації» Дніпровської міської ради, адвоката  

С. Абрамова, який у своєму виступі торкнувся питання юридичної відповідальності 

держави як суб’єкта конституційно-правових відносин, що є необхідною умовою 

розбудови України як правової держави. 

Презентували свої виступи і науковці Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ: завідувач Навчально-наукової лабораторії з дослідження 

проблем превентивної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності, кандидат юридичних наук, майор поліції О. Бочковий; професор 

кафедри теорії та історії держави і права, доктор юридичних наук, професор В. Боняк; 

т.в.о. завідувача кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних наук, 

доцент М. Саєнко; доцент кафедри теорії та історії держави і права, кандидат юридичних 

наук, доцент І. Сердюк, а також професори кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності, доктор юридичних наук, професор Р. Миронюк і доктор 

юридичних наук, професор, майор поліції Б. Логвиненко. 

По завершенню науково-практичної конференції було підбито підсумки та 

схвалені рекомендації за результатами обговорюваних на заході питань.  


