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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 

 

 

НАУКОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

РІВНІВ, ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У ІV КВАРТАЛІ 2022 РОКУ 

 

 

● 20 жовтня 2022 року – Всеукраїнський науково-практични семінар «Протидія 

дискримінації в Україні та світі», організований кафедрою кримінального права та 

кримінології та кафедрою кримінально-правових дисциплін  

До участі у семінарі долучилося близько 200 учасників – представники Офісу 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (м. Дніпро), Павлоградського 

міськрайонного суду Дніпропетровської області, представники закладів вищої освіти 

Німеччини та Словаччини, громадських організацій та закладів вищої освіти України. 

Учасники конференції обговорили питання щодо законодавчого забезпечення 

запобігання та протидії дискримінації, кримінально-правового забезпечення запобігання 

та протидії дискримінації щодо жінок та дівчат, расової дискримінації, дискримінації за 

ознакою гендерної та сексуальної ідентичності, осіб з інвалідністю та недієздатних осіб, 

запобігання та протидії гендерній дискримінації під час відбування покарання, 

виправлення та ресоціалізації засуджених осіб, проблеми правового регулювання 

окремих видів дискримінації, її причини та умови, міжнародний досвід запобігання та 

протидії цьому явищу, а також діяльність державних органів, урядових та громадських 

організацій з запобігання та протидії дискримінації, зокрема, в умовах воєнного стану. 

 

За підсумками обговорення питань, що були висвітлені доповідачами, 

організатори семінару констатують: 

Зважаючи на сучасні напрямки та загальний стан розвитку суспільства, така 

категорія, як «дискримінація», на чолі з необхідністю її якісного правового регулювання, 

постає одним з центральних серед активно обговорюваних питань у всіх цивілізованих 

країнах світу, а розуміння концептуальних основ принципу недискримінації, зокрема у 

міжнародній та національній практиці, все частіше знаходить своє відображення у 

фахових предметних дослідженнях. 

Формами неправомірної поведінки, що охоплюється категорією «дискримінація» 

є: пряма дискримінація, непряма дискримінація, підбурювання до дискримінації, 

пособництво у дискримінації, утиск, насильство того чи іншого спрямування, обмеження, 

позбавлення прав, можливостей тощо. 

Інститут правового регулювання дискримінації є досить складним міжгалузевим 

інститутом, який охоплює норми як конституційного, так і міжнародного публічного 
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права, а принцип заборони дискримінації є абсолютним та універсальним, і поширюється 

на усі види правовідносини, зокрема як аспект однієї з основних засад реалізації та 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина державою. 

Найбільш комплексним в процесі забезпечення недопущення випадків 

дискримінації нині є Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні». 

 

Статтею 161 КК України передбачено кримінальну відповідальність за 

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, 

ставлення до релігії, інших ознак. Аналіз судової практики демонструє, що притягнення 

до відповідальності за ст. 161 КК України є поодиноким, значна кількість випадків 

дискримінації вчиняється поза юрисдикцією кримінального закону.  

Випадки відшкодування моральної чи матеріальної шкоди, спричиненої 

дискримінаційною поведінкою (у межах цивільного чи адміністративного судочинства), 

також є поодинокими. Єдиний спеціальний орган конституційного контролю за 

дискримінацією в Україні – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини не 

наділений конкретними повноваженнями, що сприяли б якісному та ефективному 

реагуванню на дискримінаційні правопорушення. 

Будь-яка дискримінація заборонена законом, зокрема, міжнародними угодами (статті 

2, 7 та інші Міжнародного пакту про права людини; статті 4, 20 та інші Міжнародної конвенції 

цивільних та політичних прав; Декларація Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації, Конвенція ООН про права інвалідів). 

У зв’язку із повномасштабним вторгненням окупаційних військ країни-агресора 

на територію України, згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 

р., на всій території України введений воєнний стан. Відповідно до ст. 24 Конституції 

України не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

В умовах воєнного стану, масової евакуації всіх верств населення з населених 

пунктів, де ведуться активні бойові дії, значно зростає загроза життю та здоров’ю людей, 

а також з’являються ризики вчинення різних форм жорсткого поводження з ними, 

адміністративних чи кримінальних правопорушень щодо жителів України. Цей факт 

пояснюється тим, що країна-агресор створює не тільки геноцид українського народу в 

цілому, а й застосовує форми дискримінації, засновані на таких ознаках як: раса, мова, 

громадянство чи країна походження тощо. Ці форми дискримінації за своїм змістом не 

мають об’єктивного та розумного виправдання. Дискримінація населення України 

представниками країни-агресора знаходить свій прояв у формі злочинів на ґрунті 

ненависті, мови ворожнечі, символів (чи знаків) ворожнечі. 

За результатами проведеного Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Протидія дискримінації в Україні та світі» пропонуються такі зміни та доповнення 
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до законодавства України: 

1) у Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні»: 

– п. 2 ст. 1 викласти у такій редакції: «2) дискримінація - ситуація, за якої особа 

та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, 

громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими 

ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі - певні ознаки), 

зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-

якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження передбачене 

законодавством України»; 

–  п. 3 ст. 2 викласти у такій редакції: «3) повагу до честі і гідності кожної 

людини»; 

– абзац 3 ч. 2 ст. 8 викласти у такій редакції: «Обов’язковій антидискримінаційній 

експертизі підлягають проекти 

законів України, актів 

Президента України, інших 

нормативно-правових актів, 

що розробляються Кабінетом 

Міністрів України, міністерст-

вами, іншими центральними 

органами виконавчої влади, 

державними колегіальними 

органами, органами влади 

Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями». 

2) у Кримінальному кодексі України: 

- частину 1 ст. 161 після слів «за мовними або іншими ознаками» доповнити 

словам  и «, а так само підбурювання чи пособництво у вчиненні таких дій»; 

- частину 2 ст. 125 після слів «незначну втрату працездатності» доповнити 

словами «, або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості». 

3) у Кримінальному процесуальному кодексі України: 

доповнити статтею 45-1 «Захисник з числа фахівців у галузі права» наступного 

змісту: «1. Захисником, крім адвоката, може бути особа з вищою юридичною освітою 

(фахівець у галузі права). 

2. Фахівець у галузі права повинен пройти реєстрацію у реєстрі захисників з числа 

фахівців у галузі права, що буде дозволом на здійснення захисту у кримінальному 

провадженні. 

3. Адміністратором реєстру захисників з числа фахівців у галузі права є 

Міністерство юстиції України, яке має право робити попередження такому захисникові 

або припинити його реєстрацію». 

За підсумками обговорених на науково-практичному семінарі питань 

запропоновано: 

1) схвалити основні положення доповідей учасників науково- практичного 

заходу, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також 

належну якість та глибину досліджень; 

2) звернутися до МВС України: 

- ініціювати запровадження консультативного органу «школа мігранта» при 

Державній міграційній службі України для іноземців та осіб без громадянства з метою 

правової адаптації цих осіб на території України. 

3) звернутися до МОН України: 

- на нинішній 2022/2023 навчальний рік і надалі обов’язково включати до 

освітніх програм підготовки юристів та правоохоронців питання щодо захисту прав 

людини в умовах воєнного стану.  
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● 25 жовтня 2022 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова 

і право», організована кафедрою українознавства та іноземних мов. У роботі наукового 

заходу взяли участь понад 160 науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти 17-и закладів вищої освіти з Дніпра, Києва, Кривого Рогу, Харкова, Ірпеня, Одеси, 

Запоріжжя, Львова, Херсона, Івано-Франківська, Камянець-Подільського, Сум, а також 

Українського культурного центру (м. Бейрут, Ліван). 

Учасниками розглянуто тематику доповідей філологічного і юридичного 

напряму. Предметом дискусій був лінгвістичний статус мови права, який визначається 

співвіднесенням її ознак з ознаками національної мови. Існують підходи, які визначають 

мову права як спеціальну мову, мовний регістр, ідіолект законодавця, мову законодавця, 

текст правових приписів, словесний код. Точність і ясність правничих формулювань, 

якісне і чітке їхнє мовне втілення, правильне й однозначне використання юридичної 

термінології сприяє належному розумінню нормативно-правових актів, є важливою 

передумовою подальшого процесу інтерпретації та реалізації сформульованих у мовній 

формі правних приписів. 

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники 

конференції пропонують:  

Секція № 1. Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи 

Українську мову, що є основним засобом спілкування та одним з найголовніших 

чинників самоствердження нації, законодавчо закріплено в ст. 10 Конституції України як 

єдину державну. Згодом її статус засвідчено в Законі України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», ухваленому Верховною Радою України 

25 квітня 2019 року. Зазначене сприяє підвищенню її престижу, становленню як 

соціально-психологічного явища, забезпечує духовне та соціально-політичне єднання 

суспільства, адже мова має важливе значення для формування особистості, національного 

менталітету й етнічної ідентичності. Безпосереднім є вплив мови на формування норм 

права. Право як інструмент управління суспільними процесами набуває властивостей 

нормативного регулятора лише тоді, коли закріплене в мові. Правові поняття і норми не 

можуть існувати інакше, ніж у визначених мовних формах. Слово в правових джерелах 

постає тим вихідним матеріалом, що є основою відображення правової думки, способом 

донесення правових приписів до суб’єктів правозастосування. Точність і зрозумілість 

правових формулювань, чіткість мовного їх утілення, правильність уживання й 

однозначність юридичної термінології сприяють належному тлумаченню нормативно-

правових актів. У період розбудови демократичної правової держави та реформування її 

правової системи за загальноєвропейськими стандартами актуальним є питання мовної 

підготовки правознавців. Юридична мова – ключовий засіб правотворчої та 

правозастосовної діяльності, правової комунікації, пізнання і передання правової 

інформації в суспільстві. Володіння фаховою мовою передбачає знання всіх її 
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літературних норм, функціональних стилів, особливостей словотворення, дотримання 

чіткості, точності, послідовності, зрозумілості викладу думки в письмовому й усному 

мовленні. 

З огляду на те, що питання розвитку й функціонування державної мови досі 

залишаються невирішеними, а також ураховуючи широку географію учасників, можна 

дійти висновку, що потреба в спеціалізованому виданні, присвяченому особливостям 

уживання української мови в юриспруденції, залишається нагальною для всіх регіонів 

держави. Проблематика, порушена в темах виступів учасників конференції, актуальна як 

для академічної науки, так і для практичної діяльності органів виконавчої влади, зокрема 

поліції, органів місцевого самоврядування тощо. 

Секція № 2. Актуальні проблеми юридичної термінології 

Робота з науковою термінологією у системі фахової підготовки нефілологічних 

спеціальностей посідає вкрай важливе місце (особливо це стосується термінології права), 

оскільки досконале оволодіння мовною майстерністю та відповідною галузевою 

термінологією є одним із основних показників професійності особистості. У процесі 

комунікації терміни виступають когнітивно-інформаційними моделями, співвідносними 

з поняттєво-концептуальною і предметнотематичними сферами відповідних галузей 

знань. 

 

Актуалізація наукових розробок у сфері юридичного термінознавства на 

сучасному етапі зумовлена тим, що головний об’єкт його вивчення – юридична 

термінологія, будучи віддзеркаленням системи юридичних знань, явищ, процесів, на тлі 

динамічного поступу у їх розвитку, сама істотно змінюється, ускладнюється її поняттєво-

категоріальний апарат, структура, виникають не лише нові терміни, але й нові 

терміносистеми, які потребують вивчення, упорядкування, систематизації та 

лексикографічного опису. Постає необхідність постійного системного моніторингу стану 

юридичної термінології, своєчасної фіксації змін у її складі, виявлення певних явищ, 

процесів, тенденцій у її розвитку тощо. Стрімко розвивається і сама термінознавча наука, 

що забезпечує дослідників новими методами та інструментами в роботі з термінологічним 

матеріалом, відкриває нові можливості і нові перспективи для майбутніх пошуків. 

Юридичне термінознавство в Україні нині розвивається в різних перспективних 

напрямах, спрямованих на вирішення актуальних науково-теоретичних, методологічних, 

науково-організаційних та прикладних проблем, важливих не лише для юриспруденції і 

мовознавства, але й для держави в цілому. Настав час для державного планування 

термінологічної роботи і налагодження ефективної системної співпраці науковців різних 

напрямів у справі фронтального вивчення, цілісного лексикографічного опису, 

упорядкування та удосконалення української юридичної термінології, узгодження її з 

міжнародними термінологічними нормами і стандартами.  
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Секція № 3. Фукціонування англійської як мови міжнародного спілкування 

Безумовним імперативом інтеграційних процесів є вимога стандартизації та 

уніфікації соціально-економічних стандартів та політичних принципів управління. А це в 

свою чергу висуває на порядок денний питання про формування спільної, глобальної мови 

міжнародного спілкування (lingua franca). В сучасних умовах на роль такої мови 

найпереконливіше претендує саме англійська мова. Причому формування глобальної 

мови виступає об’єктивним процесом, що відкриває нові можливості для розвитку 

окремих громадян та держав загалом. Однак домінування англійської мови у сфері 

міжнародних відносин викликає певну опозицію, навіть опір з боку представників тієї чи 

іншої малої нації. Вони вбачають у глобальному поширенні англійської мови, у набутті 

нею статусу лінгвістичного засобу міжнародного спілкування загрозу власній 

етнокультурній ідентичності, небезпеку 

для збереження та розвитку своїх 

рідних мов. У деяких країнах (Бразилія, 

Італія, Франція) навіть прийнято закони 

щодо охорони національної мови. 

Занепокоєну турботу про збереження 

національної мови виявляють і деякі 

інші країни. Цінність збереження 

власної мови вони вважають вищою за 

цінності загальносвітового лінгвіс-

тичного розвитку у планетарному 

розумінні значення цього визначення. 

Культурна перевага існування 

мови міжнародного спілкування не повинна викликат и полеміку з боку представників будь-

якої нації. Зауважимо, що в дискусіях, в яких обговорювали роль англійської мови у сфері 

міжнаціонального спілкування, донедавна висували аргументи, спрямовані проти 

поширення американської субкультури. Прибічники цих аргументів наполягали на тому, що 

поширення англійської мови, її перетворення на мову міжнародного спілкування сприятиме 

«американізації світового простору», «мовному геноциду», мовному імперіалізму. При 

цьому прибічники цих поглядів залишають поза своєю увагою той факт, що світова 

спільнота, численні міжнародні організації не можуть існувати без всесвітньої мови. Тільки 

завдяки існуванню всесвітніх мов спілкування функціонують десятки міжнародних 

організацій. Саме світові мови оптимізують спілкування між народами, відкривають людям 

доступ до найрізноманітніших джерел інформації, що сприяє зближенню та взаємовигідній 

співпраці держав світу в усіх сферах суспільного життя. 

Секція № 4. Медіаосвіта та медіавпливи на аудиторію 

У документах міжнародних 

організацій, медіаосвіта розглядається 

як навчання навичкам опанування 

медіа. Фахівці ЮНЕСКО вважають, що 

медіаосвіта як частина прав на само-

вираження та інформацію належить до 

основних прав та свобод людини. Та-

кож сталою є думка, що медіаосвіта має 

тривати все життя людини. Важливу 

роль відіграє розуміння медіа як авто-

номного утворення, відносно якого лю-

дина має відігравати активну та само-

стійну роль, не тільки не ідентифі-

куючи себе з медіа, а й займаючи до них постійну критичну позицію. Впровадження 

медіаосвіти в Україні має на меті сприяння розбудові ефективної функціональної системи 

медіаосвіти для того, щоб забезпечити всебічну підготовку молоді до безпечної та 

правильної взаємодії із сучасною системою медіа, а також сформувати в ній грамотність, 

компетентність і обізнаність відповідно до їх сфери діяльності. На жаль, нестача ресурсів 

і небажання держави брати участь у запровадженні медіаосвіти перешкоджають 
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існуванню її як окремої дисципліни. Тому, найоптимальнішим варіантом вирішення цієї 

проблеми могла б стати інтеграція, а саме залучення елементів масмедіа у вже наявні 

дисципліни. У ході інтеграції ці елементи будуть відігравати ключову роль для підготовки 

зобувачів до засвоєння окремої дисципліни, а також ці елементи будуть давати змогу 

вчителям трохи відпочити та забути про свої постійні обов’язки та клопоти. 

Секція № 5. Правові аспекти в культурологічному вимірі  

(література, мистецтво, журналістика) 

Сьогодення гостро потребує використан-

ня значних потенційних резервів для утверджен-

ня в українському суспільстві начал демократії, 

гуманізму і соціального прогресу. Якість частини 

законів через відсутність належного рівня 

правової культури окремих депутатів бажає бути 

кращою і більш досконалою. Чимало законів, як і 

за часів радянського тоталітарного періоду, не 

враховують традицій духовної історії, моралі, 

культури українського народу. Сформовані і 

прийняті правові норми не завжди обумовлені 

здобутками української культури. Це призводить 

до втрати правом соціальної цінності та поваги з 

боку членів суспільства, у результаті чого право 

втрачає ефективність, перестає панувати. Невико-

ристання культурних надбань у праві призводить 

до необхідності систематичних  доповнень, змін у 

законодавстві, введення нових правових норм. 

Тут багато що залежить від високої правової куль-

тури, професіоналізму самого законодавця. Вивчення культурологічних проблем право-

творчості, детермінованих особливостями об’єкту творчості – права і суб’єкта  творчості 

– людини, структурою її пізнавально-психологічних здібностей та її діяльністю в цій 

сфері, можуть сприяти оптимальній організації законодавчого процесу. 

Потреба у всебічному дослідженні культурного впливу на процес правотворчості 

як об’єкт філософсько-правового осмислення є вкрай назрілою та актуальною. 

Багатовіковий досвід пошуку найбільш загальних, універсальних визначень права 

наштовхує на думку про самі принципи і основи цього пошуку. Передусім, напевне, слід 

відмовитись від ілюзій і 

усвідомити, що «абсолют-

ного» визначення права не 

може бути хоча б тому, що 

дефініція, як і будь-який 

інший текст, може стати 

предметом інтерпретацій. 

Гносеологія права 

досліджує питання пізнання 

його сутності, проблеми істи-

ни в праві. Як культурне яви-

ще дійсності, право є предме-

том досліджень не однієї, а ці-

лого ряду наук: філософії 

права, соціології права, куль-

турології права, теорії права, енциклопедії права тощо. Специфіка філософсько-правового 

пізнання полягає у його позамежності і всеохоплюваності, вихід за рамки наявного буття, 

відкритість та його принципову відмінність від теоретичного пізнання права. На рівні 

філософії права аналізується, в яких категоріальних формах можливе осягнення права, його 

сутності та засад чинності філософія права утворює методологічну основу правоведення. При 

цьому основне методологічне питання філософії права полягає у визначенні сутності права 

або загальної ідеї права як феномену культури, форми суспільної свідомості та інструменту 

держави. Саме філософія права, за умови використання досягнень інших споріднених наук, 

забезпечує вирішення культурологічних проблем у праві. Це проявляється насамперед у 
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забезпечені діалогу права з культурою, тобто, у відповідності права вимогам культури, з 

одного боку, та реалізації культурних цінностей через право, з іншого. Зазначений діалог 

повинен втілюватись на стадії правотворчості, іншими словами, правотворчість повинна бути 

культурологічною, спиратись на досягнення культурології права. Урахування різносторонніх 

наукових підходів у процесі правотворчості гарантуватиме відсутність “мертвих” законів, 

відповідність права культурним стандартам суспільства та забезпечить його дієвість. 

1) У результаті обгово-

рення надано такі пропозиції: 

 Збільшити кількість 

годин навчальної дисципліни 

«Українська мова професійного 

спрямування» 

 Відновити курси рито-

рики та дисциплін, які формують 

національну свідомість і патріо-

тичні почуття («Історія України», 

«Історія української культури», 

«Етнографія», «Мистецтво») 

 Ураховуючи велику 

кількість учасників, наступного ро-

ку запланувати формат проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 Укласти та видати збірник матеріалів семінару та видати сертифікати про 

участь.  
2) Уважаємо, що це чудова нагода для науковців з різних країн обмінятися 

науковим та практичним досвідом, новими напрацюваннями, методиками.  

3) І Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і право» стане не лише 

вагомим внеском у розвиток української філологічної науки і германістики зокрема, але й 

окреслить нові шляхи для вирішення непростих завдань реформування мовної освіти в Україні. 
 

 

● 27 жовтня 2022 року – Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціально-гуманітарні виміри правової держави», організована кафедрою  

міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін.  

 

Участь у науково-практичному заході взяли іноземні дослідники з Gonzaga 

University (США), Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences 

(Болгарія), University of Namur (Бельгія), Universidade Nova de Lisboa (Португалія), 

Ruprecht Karl University of Heidelberg (Німеччина), Maria Callas Cultural Center – 

Athenaeum Conservatory (Греція), New York University Medical Center (США), Marijampole 

University of Applied Sciences (Китай), Anhui University of Finance and Economics (Китай), 

Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (Китай). 
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Також участь у роботі міжнародної конференції взяли українські науковці з 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Національної академії 

наук України, Академії політико-правових наук України, Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету 

внутрішніх справ, Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, 

Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К.Д. Ушинського, Запорізького 

національного університету, Національного універси-

тету  «Одеська юридична академія», Таврійського дер-

жавного агротехнологічного університету імені 

Дмитра Моторного, Державного університету інтелек-

туальних технологій і зв’язку, Університету митної 

справи та фінансів, Одеської державної академії будів-

ництва та архітектури, Інституту економіко-правових 

досліджень імені В. К. Мамутова Національної 

академії наук України, Комунального закладу вищої 

освіти «Дніпровська академія неперервної освіти», 

Київського фахового коледжу туризму та готельного 

господарства. 

У доповідях та повідомленнях учасників міжнародної конференції розглядались 

питання функціонування держави та суспільства в умовах війни, правової держави та 

громадянського суспільства, трансформації  влади та законодавства в Україні як фактору 

європейського розвитку українського суспільства, глобальні політико-правові проблеми 

міжнародного простору, національні пріоритети гуманітарного розвитку України, 

гендерної рівності як складової правової держави, освітні тренди сучасності, мовні 

аспекти процесу євроінтеграції України.  

За підсумками обго-

ворення питань, які були ви-

світлені доповідачами, учас-

ники конференції конс-

татують та пропонують: 

1) необхідність по-

дальшого реформування на-

ціональної освітньої системи з 

урахуванням кращого між-

народного досвіду, зокрема – 

посилення її соціально-гума-

нітарної та мовної складової; 

2) актуаліацію науко-

вих досліджень концептуальних підвалин та сутності правової держави, гендерних 

досліджень в контексті формування громадянського суспільства в Україні та його 

інтеграції в європейський цивілізаційний простір; визначення проблем та перспектив 

українського державотворення, особливо в умовах війни та враховуючи перспективи 

повоєнної відбудови країни; 

3) врахування міжнародного досвіду становлення громадянського суспільства та 

функціонування його інститутів; 

4) вироблення конкретних моделей міжнародного співробітництва в умовах 

повномасштабної агресії російської федерації проти України, переоцінка ролі 

міжнародних організацій у вирішенні військових конфліктів. 
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● 28 жовтня 2022 року – Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Проблеми формування громадянського суспільства в Україні», організована 

кафедрою гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності. 

Після 24 лютого 2022 року світ змінився. Україна переживає унікальний 

історичний період пов’язаний з набуття суб’єктності, як самодостатнього суспільства, що 

розвивається в напрямку формування правової соціальної держави, потужного 

громадянського суспільства, як суспільства здатного самостійно представляти свої 

інтереси на міжнародній арені. Відбувається перевірка суспільства на спроможність 

інституцій забезпечити ресурси: економічні, політичні, соціальні, культурні.  

 

На тлі негативних наслідків війни, як зниження життєвого рівня, обмеження прав 

та свобод громадян, міграції населення, мілітаризації та посилення втручання держави у 

всі сфери життя громадян, спостерігаються важливі позитивні соціокультурні феномени 

та прояви в суспільстві: соціальна консолідація, посилення роли громадянського 

суспільства, підвищення рівня довіри до політичних інституцій суспільства, подолання 

суперечливих геополітичних орієнтації, мобілізація ресурсів виживання, піднесення 

патріотичної свідомості. Зазначені процеси потребують наукової рефлексії та безумовно 

сприятимуть подоланню негативних наслідків воєнних дій, подальшій відбудові країни. 

Учасниками Всеукраїнської науково-практичної конференції стали понад 100 

осіб, серед яких були науковці, практичні працівники, здобувачі вищої освіти. Зокрема, 

участь у заході взяли представники наступних установ – Головне управління Національної 

поліції в Дніпропетровській області, Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Інститут 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інститут 

підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Донецький інститут ринку 

та соціальної політики, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 

Донецький Національний університет ім. В. Стуса, Маріупольський державний 

університет, Університет митної справи та фінансів, Тернопільський обласний 

комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Криворізький державний 

педагогічний університет та інші заклади. 

Учасники конференції за результатами роботи дійшли згоди, що проблеми, які були 

представлені є актуальними, як в науковому просторі дослідження, так і для інтенсифікації 

застосування результатів в освітньому процесі. Наголошено, на важливості 

міждисциплінарного характеру розгляду проблематики громадянського суспільства, з 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 4 

ISSN 2078-3566 461 

урахуванням оптики соціологічного, психологічного, філософського, правознавчого 

підходів. Саме на платформі міждисциплінарного парадигмального підходу можливо 

віднайти евристичні напрями наукового пошуку та досягнути конкретних прикладних 

результатів для надання практичних рекомендацій державницьким установам, організаціям 

безпекової сфери, представникам громадянського сектору. Відбувся плідний обмін досвідом 

проведення досліджень та практичних розробок, а також впровадження отриманих 

результатів діяльності представників правоохоронної сфери, психологічного реабілітації та 

захисту населення, соціологічних досліджень суспільства у методику наукової та навчально-

методичної роботи. 

За результатами конференції, також наголошено на необхідності приводити у 

відповідність світовим досягненням науки, освітні, тренінгові програми та можливості 

засвоєння передового досвіту на основі існуючих та новостворених навчальних, науково-

дослідних організацій з актуальними вітчизняними потребами та світовими тенденціями. 

Необхідність тіснішої взаємодії вузівської спільноти, роботодавців, практичних працівників та 

представників громадянського суспільства в процесі навчання фахівців з безпекової сфери. 
 

 

 28 листопада 2022 року – Міжнародний науково-практичний круглмй стіл 

«Українсько-грецькі відносини: ретроспектива, сучасність, майбутнє», 
організований кафедрою міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Відкрила захід та привітала учасників проректор Дніпропетровського державного 

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

України Л. Наливайко. Вона наголосила на необхідності поглиблювати україно-грецькі 

відносини та звернула увагу на символізм святкування в один день державних свят Греції 

та України – Дня Охі та Дня визволення України від нацистських загарбників. 

 

Роботу круглого столу підтримав стейкхолдер спеціальності «Міжнародні 

відносини», пре  зидент громадської організації «Центр дружби та культури греків та 

філеллінів «Агора» О. Худобін, який в онлайн-режимі знайомив науковців із 

представниками місцевого самоврядування 

міста Салоніки на параді на честь Дня Охі. 

Доповіді учасників заходу 

охоплювали історичні та політико-

економічні проблеми україно-грецьких 

стосунків, використання інструментів 

публічної дипломатії, роль діаспор у 

міждержавних стосунках тощо.  
Науковці визначили необхідність 

продовження та поглиблення контактів 

представників громадянського суспільства 

України та Греції.  
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 10 листопада 2022 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Сучасні інформаційні технології в діяльності Національної поліції України», 

організований кафедрою економічної та інформаційної безпеки та кафедрою 

інформаційних технологій. 

 

До участі в конференції долучилося близько 136 учасників – науковці закладів 

вищої освіти, практичні працівники, зокрема: Управління інформаційно-аналітичної 

підтримки ГУНП в Дніпропетровській області (м. Дніпро); Відділ захисту інформації 

управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної 

поліції в Дніпропетровській області (м. Дніпро); Відділ супроводження програм 

інформатизації та роботи із відкритими даними Управління інформаційно-аналітичної 

підтримки ГУНП в Луганській області; Відділ превенції Дніпровського районного 

управління ГУНП в Дніпропетровській області; СВГ ВП Покровського районне 

управління поліції ГУНП в Донецькій області; Центру кримінальної аналітики 

Національна академія внутрішніх справ (м. Київ); Відділ дізнання ГУНП в Луганській 

області (м. Дніпро); Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області; 

Подільська окружна прокуратура міста Київ. 

Учасниками науково-практичного семінару обговорено такі питання:  

– вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки фахівців з фінансово- 

економічної та інформаційної безпеки; 

– забезпечення інформаційної безпеки за умов військового стану; 

– інформаційно-правові проблеми безпеки в умовах війни; 

– використання інформаційних технологій в діяльності поліції; 

– інформаційне забезпечення кримінального аналізу; 

– науково-методичні, нормативно-правові та програмно-технічні аспекти 

безпеки у інформаційній та економічній сфері; 

– сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку фінансової та економічної  

безпеки підприємств, регіонів, суспільства; 

– корупційні  ризики в економічній сфері. 

 За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, 

запропоновано: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1.1. Внести зміни до Закону України «Про інформацію», у частині уточнення чи 

встановлення окремих термінологічних понять, уточнення порядку надання режиму 

доступу до інформації, а також інших критеріїв інформаційних ресурсів, доступ до яких 

може чи не може бути обмежено. 
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2. Міністерству внутрішніх справ України: 

2.1. Для вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в правоохоронній галузі: 

– розробити та впровадити системи моніторингу та прогнозування стану безпеки 

держави; 

– розробити і впровадити методику комплексного аналізу та оцінки оперативної 

обстановки та діяльності органів внутрішніх справ з урахуванням військового стану.  

 

2.2. Пропонується запровадження в діяльності правоохоронних органів нових 

методів роботи, а саме використання інформаційно-комунікаційних технологій, в тому 

числі моніторинг онлайн ресурсів, щодо виявлення та протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів. 

2.3. Зазначити, що розвиток штучний інтелект в підрозділах кримінального аналізу є 

напрямом швидкого і якісного реагування на злочинність, зокрема  в умовах війни. 

2.4. Забезпечити подальшу інтенсифікацію інформаційного обміну й 

інформаційно-правової взаємодії правоохоронних органів України з урахуванням умов 

воєнного стану. 

2.5. Продовжити впровадження концепції поліцейської діяльності, керованої 

аналітикою, в органах і підрозділах поліції. 

2.6. Рекомендувати Національній поліції України створити інформаційну підсистему 

на платформі інформаційного порталу НПУ з метою накопичення, систематизації та 

подальшого використання інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування 

за кримінальними провадженнями, пов’язаними з військовою агресією рф. 

2.7. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ України розробити 

міжвідомчу інструкцію з кримінального аналізу, у якій перебачити процедури здійснення 

збору й аналізу інформації з відкритих джерел в умовах воєнного стану. 

3. Міністерству освіти і науки України: 

3.1. Розробити рекомендації щодо проведення семінарів-тренінгів для педагогів, 

представників правоохоронних органів, соціальних працівників, психологів, юристів, 

медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів з питань 

економічної та інформаційної безпеки. 

4. Органам місцевого самоврядування: 

4.1. Розробити та схвалити місцеві програми забезпечення онлайн безпеки.  

4.2. Здійснювати активне усіх верств суспільства за рахунок просвітницької 

діяльності з підвищення рівня медіаграмотності та спростовування фейків. 

4.3. Першими кроками відбудови економіки мають стати подолання корупції, 

перерозподіл національного доходу, виробничих потужностей, усіх матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів в інтересах мирного будівництва.  

5. Закладам вищої освіти МВС та науково-дослідним установам: 

5.1. Продовжити наукові дослідження з проблематики забезпечення економічної 

та інформаційної безпеки в Україні, налагодження ефективної співпраці з громадянським 

суспільством щодо реалізації політики безпеки держави. 
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5.2. Здійснити наукове обґрунтування механізму підвищення ефективності 

проведення регіональної та місцевої політики у сфері забезпечення економічної та 

інформаційної безпеки. 

5.3. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань 

протидії всім видам шахрайств, формування активної громадянської позиції населення 

щодо реагування на випадки Інтернет шахрайствам, залучення молоді до організації 

заходів щодо запобігання Інтернет шахрайствам. 

5.4. Продовжити прикладні наукові дослідження з проблем кримінального аналізу 

з подальшим упровадженням напрацювань у законотворчість, правозастосовну практику 

й освітній процес. 

5.5. Проваджувати практику проведення регулярної інформаційно-

роз’яснювальної кампанії щодо блокування джерел дезінформації та поширення 

правдивої інформації про події в Україні на ворожих платформах. 

5.6. Продовжувати науковий супровід здійснюваних в України заходів щодо 

реалізації економічної та інформаційної безпеки з урахуванням військового стану. 

 

 

 16 листопада 2022 року – Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Психологічне здоров’я особистості в контексті актуальних проблем суспільства», 

організована кафедрою психології та педагогіки. 

 

 

До участі в конференції долучилося близько 100 учасників – представники 

Наукового центру інноваційних досліджень (Естонія), Департаменту персоналу МВС 

України (м. Київ), Національної школи суддів України (м. Київ); Дніпропетровського 

державного університеу внутрішніх справ (м. Дніпро); Дніпровського державного 

аграрно-економічного університеу (м. Дніпро); Дніпропетровського державного 

медичного університеу (м. Дніпро); КЗВО «Дніпровської академії неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради» (м. Дніпро); Дніпровського національного 

університу імені Олеся Гончара (м. Дніпро); Дніпровського гуманітарного 

університету (м. Дніпро); Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро); 

Українського державного університету науки і технологій (м. Дніпро); Донбаського 

державного педагогічного університету (м. Слов'янськ); Житомирського державного 

університету імені Івана Франка (м. Житомир); КЗВО «Хортицької національної 

навчально-реабілітаційної академії» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя); 

Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів); Центрально-

українського державного педагогічного універсиу імені Володимира Винниченка 

(м. Кропивницький). 
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Учасниками конференції 

були обговорені питання щодо ме-

тодологічних та науково-прак-

тичних проблем психічного здо-

ров’я особистості в сучасному сус-

пільстві; недоліки та переваги дис-

танційного психологічного кон-

сультування під час воєнних дій в 

Україні; зміни психічних станів 

людини в екстремальних  ситуа-

ціях, невизначеності та мож-

ливості їх корекції; шляхи подо-

лання стресових станів: методи, 

техніки, прийоми; можливості 

надання психологічної допомоги переселенцям та особам із синдромом втрати; проблеми 

психічного здоров’я переміщених осіб та військовослужбовців; принципи організації 

психологічної допомоги під час воєнних дій та вплив  патріотичного виховання молоді, як 

складової гармонійного  розвитку особистості, в умовах воєнного стану. 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, 

констатовано: 

1. Патріотичне виховання молоді в умовах воєнного стану є необхідною умовою 

для відчуття єдності молодого покоління з усім українським народом у боротьбі з 

російською агресією.  

2. Підтримувати та розвивати 

волонтерський психологічний рух – це 

одна із найважливіших умов щодо 

забезпечення психологічного здоров’я 

українського народу під час війни. 

3. В умовах воєнного стану 

надзвичайно важливим є об’єднання 

(консолідація) психологів ЗСУ, медич-

них та клінічних психологів. 

4. Реалізація проєкту в межах 

ініціативи першої леді Олени Зеленсь-

кої зі створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтрим-

ки, має бути підтримано всією психологічною спільнотою України. 

5. Заклади вищої освіти системи МВС України наразі виступають важливим 

осередком психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

6. Під час воєнного стану важливо дотримуватись виконання резолюцій Ради 

Безпеки ООН «Жінки. Мир. Безпека». 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, в умовах 

правового режиму воєнного стану, діяльність психологічної спільноти України, 

міжнародної спільноти, наукового загалу має бути й надалі спрямована на: 

- недопущення порушень конституційних приписів, викладених законодавцем у 

ст. 52 Основного Закону Української держави (діти рівні у своїх правах незалежно від 

походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним; будь-яке насильство 

над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом; покладення на державу 

утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

заохочення і підтримка державою благодійницької діяльності щодо дітей); 

- допомогу дітям та жінкам, які постраждали від насильства в період воєнного 

стану, яка має бути комплексною, включаючи не тільки правовий, психологічний, а й 

педагогічний супровід, який можуть забезпечити представники нової для України 

професії «педагог-психолог»; 

- підвищення рівня поінформованості громадян про послуги спеціалізованих 

служб підтримки постраждалих осіб; 

- вжиття комплексних заходів для підвищення обізнаності громадян України, які 

виїхали за кордон, щодо особливостей законодавства та суб’єктів запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі у країнах їх перебування; 

- включення до програми реабілітації військовослужбовців, які перебували у зоні 
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бойових дій, компонент запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі. 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, 

пропонуємо: 

Звернутися до МВС України: 

- ініціювати створення віртуального ресурсу з інформацією про практичних 

психологів, які готові співпрацювати з поліцейськими, а саме надавати кваліфіковану 

психологічну допомогу постраждалим та свідкам злочинів.  

Звернутися до МОН України: 

- на нинішній 2023/2024 навчальний рік і надалі обов’язково включати до освітніх 

програм підготовки психологів  питання щодо захисту прав людини в умовах воєнного 

стану. 

 

 

 17 листопада 2022 року – Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Безпека дитини: правовий, організаційний, психологічний та інформаційний 

виміри», організована кафедрою адміністративного права, процесу та  дміністративної 

діяльності. 

 

До заходу доличилося понад 120 учасників, серед яких науковці з Республіки 

Казахстан, а також українські науковці та здобувачі вищої освіти. Зокрема, участь у заході 

взяли представники Департаменту персоналу та Департаменту моніторингу дотримання 

прав людини МВС, Управління ювенальної превенції Національної поліції 

України,  Управління патрульної поліції в Полтавській та Закарпатській областях, 

Управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області, всі виші системи 

МВС, Університет митної справи та фінансів, а також волонтери та представники Ради 

адвокатів в Дніпропетровській області, громадських організацій, які здійснюють 

діяльність в сфері захисту прав та інтересів дітей. 

Учасники конференції відзначали суттєвий рівень загрози правам та інтересам 

дітей які існують на сьогодні та необхідності їх розв’язання в правовому, організаційному, 

психологічному та інформаційному вимірах. 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, 

констатують та пропонують: 

1. Ініціювати створення віртуальної платформи з інформацією про практичних 

психологів, які готові співпрацювати з поліцейськими, а саме надавати кваліфіковану 

психологічну допомогу постраждалим дітям. Така платформа стане в нагоді поліціянтам, 

коли вони, приїхавши на злочин або спілкуючись в подальшому з потерпілими/свідками, 

зрозуміють що особі потрібна робота з психологом, то вони зможуть надати контакти (дані 
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з віртуальної площадки) психологів, які готові працювати з такими особами. 

2. Доповнити п.п. 25-27 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану» такого змісту: 

2.1. Створювати санітарні та безпечні зони та місцевості, організовані в спосіб, 

який дає змогу оберігати від наслідків війни дітей до п’ятнадцяти років та жінок, які мають 

дітей віком до семи років; 

2.2. З початком та протягом бойових дій укладати угоди про звільнення, 

репатріацію, повернення до місць проживання або притулку дітей, матерів з немовлятами 

та маленькими дітьми. 

3. Внести зміни та 

доповнити зміст ст. 31 Закону 

України «Про Національну 

поліцію» пунктом 12 такого 

змісту « поліція для виконання 

покладених на неї завдань 

(уповноважені посадові особи) 

може застосовувати такі заходи 

адміністративного примусу, що 

пов’язані з вчиненням правопо-

рушен ня дитиною: 1) притяг-

нення до адміністративної від-

повідальності дітей віком від 16 

до 18 років, які вчинили адміні-

стративні правопорушення 

(зауважимо, що згідно чинного законодавства до неповнолітніх застосовуються заходи 

впливу, що передбачені ст. 24-1 КУпАП); 2) затримування і тримання не більше 8 годин у 

спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без нагляду, на 

період до передання їх батькам, законним представникам або до влаштування їх до 

закладів відповідно до чинного законодавства (зазначимо, що під час затримування 

дитини, інформація про неї в обов’язковому порядку вноситься до відомостей журналу 

обліку доставлених, відвідувачів та 

запрошених відповідного органу 

поліції із зазначенням часу доставлен-

ня та вибуття; 3) виклик дітей під час 

провадження у справі про адміністра-

тивне правопорушення, учинене 

дитиною, тобто  адміністративний 

привід дитини; 4) вимога припинити 

протиправну поведінку; 5)  вимога 

залишити місце і обмеження доступу 

до визначеної території; 6) обмеження 

пересування особи, транспортного 

засобу або фактичного володіння 

річчю; 7) проникнення до житла чи 

іншого володіння особи; 8) перевірка дотримання обмежень, установлених законом 

стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 

9) особистий огляд дитини, речей та документів, які є при ній, а також транспортних 

засобів; 10) доставляння до територіальних органів НП України дітей, які вчинили 

адміністративне правопорушення; 11) взяття на профілактичний облік; 12) застосування 

заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї з обмеженням щодо 

застосування до неповнолітніх осіб. 

4. Внести зміни до ст. 255 КупАП України та надати повноваження 

уповноваженим посадовим особам Національної поліції на складання протоколу за 

невиконання рішення органу опіки та піклування, та викласти у такій редакції: «У справах 

про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 

218-221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: органів Національної поліції … частини перша – 

п’ята, сьома статті 184, … ». 

5. Допомога дітям, які постраждали від насильства в період воєнного стану, має 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n34
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n34
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бути комплексною, включаючи не тільки правовий, психологічний, а й педагогічний 

супровід, який можуть забезпечити представники зовсім нової для України професії 

«педагог-психолог».  

6. Залучати неповнолітніх, які вчиняють правопорушення та схильні до їх 

вчинення до волонтерської та гуманітарної діяльності викликавши в них почуття 

відповідальності на необхідності суспільству. 

7. Розроблення методик проведення навчань з фахівцями інших органів та 

установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері захисту прав дітей, які 

постраждали під час воєнних дій, а саме: служби у справах дітей; органи управління 

освітою, навчальні заклади, установи та організації системи освіти; центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, суди; прокуратура; уповноважені органи з 

питань пробації. 

8. Створити «Центр 

для дітей, які постраждали від 

насильства в умовах воєнного 

стану та (або) перебуваючи на 

тимчасово окупованих терито-

ріях», основне завдання якого – 

створити максимально дружні 

до дитини умови у процесі 

здійснення правосуддя. Центр 

поєднуватиме систему право-

суддя та соціальну сферу, і 

являтиме собою «змішану фор-

му організації» де поєднуються 

всі практики. Це є важливим 

кроком до ефективного дотримання прав дітей шляхом зведення до мінімуму можливість 

їх повторної травматизації.  Вчинення сексуального насильства відносно дітей на 

тимчасово окупованих територіях, правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості – під час війни також нікуди не зникли.  

9. Розробка та утвердження Стратегії (концепції) розвитку підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції в новому форматі. Основними векторами плану заходів 

Стратегії (концепції) повинні бути виділені аспекти, що забезпечуватимуть ефективність 

в усіх напрямках. До таких можемо віднести: 1) розроблення програм нового формату 

співпраці поліції та закладами освіти враховуючи всі сучасні виклики (наприклад, під час 

дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану); 2) розроблення законопроєкту 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

3) розроблення механізмів ранньої профілактики ювенальної деліктності; взаємодії з 

міжнародними організаціями з питань реформ у сфері ювенальної юстиції та захисту прав 

дітей в Україні, зокрема з питань реалізації спільних проектів та вдосконалення 

законодавства; 4) проведення бінарних занять працівниками ювенальної превенції занять 

з іншими фахівцями у закладах освіти з питань безпеки дітей в інформаційному просторі, 

сприяння підвищенню рівня знань щодо вимог Конвенції ООН про права дитини, протидії 

булінгу, іншим формам жорстокого поводження та домашнього насильства щодо дітей, 

протидії злочинам і правопорушенням удосконалення алгоритмів дій у складних життєвих 

обставинах, а також основ безпеки життєдіяльності дитини; 5) нормативно-правове 

удосконалення та врегулювання провадження методик ювенальної превенції у сфері 

діяльності органів поліції.  
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 22 листопада 2022 року – Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Юридична клінічна практика: становлення, сучасний стан та перспективи 

розвитку», організована кафедрою цивільного права та процесу і кафедрою цивільно-

правових дисциплін. 

Організували захід юридична клініка «Істина» ДДУВС, кафедра 

загальноправових дисциплін, а також Навчально-наукова лабораторія дослідження 

проблем статусу внутрішньо переміщених осіб та гендерної рівності за підтримки 

партнерів і стейкхолдерів: Південного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції, Третього апеляційного адміністративного суду, Науково-дослідного інституту 

державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ (м. Харків), громадської 

організації «Асоціація Українських Правників», Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області та ін. 

 

У 2022 році цей захід проводиться вп’яте за ініціативи студентів-клініцистів та на 

підтримку юридичного клінічного руху в Україні. 

Понад 150 представників юридичного клінічного руху, центрів вторинної 

безоплатної правової допомоги, вчених у галузі права, політології та інших наук, 

представники громадських організації, здобувачі вищої освіти виявили зацікавленість 

проблемами правничої освіти, надання безоплатної правової допомоги, юридичної 

клінічної практики та надіслали тези доповіді. 

У заході взяли участь 

представники з Одеської, Київсь-

кої, Чернігівської, Дніпропет-

ровської, Запорізької, Луганської, 

Вінницької, Львівської та Сумської 

областей. 

Серед спікерів: начальник 

відділу комунікацій та право-

просвіти Регіонального центру з 

надання БВПД у Дніпро-

петровській області С. Соколов; 

професор кафедри права та мето-

дики викладання правознавства 

Сумського державного педагогіч-

ного університету імені А.С. Макаренка А. Кучук; голова секції захисту прав людини в 

кримінальному процесі Комітету захисту прав людини НААУ С. Лисак; завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка О. Литвинов; редакторка юридичного онлайн-медіа «Lойер» 

Я. Собко; професор кафедри цивільного права і процесу, менеджер юридичної клініки 
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Донецького національного університету імені Василя Стуса Л. Амелічева. 

Представили свій досвід науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої 

освіти 5 юридичних клінік: Донецького національного університету імені Василя Стуса, 

Одеського університету внутрішніх справ, Дніпровського гуманітарного університету, 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Поділились досвідом своєї практики в юридичній клініці «Істина» і здобувачі 

вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: 

О. Ковіненко, К. Хмеленко та С. Бідняк. 

Дніпропетровський 

державний університет внут-

рішніх справ є учасником 

юридичного клінічного руху 

понад 20 років. За цей 

тривалий час ЮК «Істина» 

провела біля 2000 тематичних 

заходів у форматі позанавчаль-

них тренінгів, майстер-класів 

та практичних занять з право-

вих питань. Для здобувачів ви-

щої освіти реалізовано 245 

проєктів. 

Юридична клініка «Істина» стала потужним освітнім хабом, що застосовується 

для формування спеціальних і загальних компетентностей за освітніми програмами 081 

«Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». Понад 3000 здобувачів вищої освіти 

отримали практичні навички консультування та надання правової допомоги на її базі. 

 

 

 23 листопада 2022 року – Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції розвитку приватно-правових відносин в умовах євроінтеграційних 

процесів», організована кафедрою цивільного права та процесу і кафедрою цивільно-

правових дисциплін. 

Захід проводився за відповідними тематичними напрямками. До роботи 

конференції долучилося понад 150 учасників. Серед них представники закладів вищої 

освіти, юристи, адвокати, аспіранти та здобувачі вищої освіти, а також відомі вітчизняні 

науковці. 

У ході проведення конференції учасники заходу обговорили стратегію 

європейської інтеграції України, актуальні проблеми та перспективи розвитку приватно-

правових відносин в умовах євроінтеграційних процесів, особу увагу приділили 

проблемам теоретичного та прикладного значення шляхів вирішення актуальних проблем 

https://dduvs.in.ua/yuridichna-klinika-istina/
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ефективного забезпечення прав і свобод кожного громадянина України та людини в 

умовах воєнного стану, а також особливості реалізації конституційних прав і свобод 

людини та громадянина в умовах воєнного стану. 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, констатуємо: 

1. Людина дедалі більше відчуває свою самоцінність і саме тому хоче відчувати 

себе захищеною, хоче мати захищеними свої приватні інтереси. Відтак приватне право 

стає одним із основних важелів у законодавстві кожної держави, воно є гарантом розвитку 

демократії та громадянського суспільства.  

2. Наразі багато викликів постало перед державою і нацією, перед українською 

наукою та представниками наукового загалу. Зокрема, належить переосмислити значення 

сучасного громадянського суспільства, тенденцій та пріоритетів реформування 

приватного права України в рамках євроінтеграції, реалізацію системи захисту й охорони 

прав суб'єктів приватного права в умовах воєнного стану.  

3. Загалом усі учасники конференції одностайно задекларували доцільність 

подальшого вдосконалення і реформування приватного права, приватно-правових 

відносин в Україні в рамках євроінтеграції, відповідно до міжнародних стандартів та з 

урахуванням тенденцій розвитку українського суспільства.  

4. Учасники конференції дискутували щодо теоретико-методологічних проблем 

імплементації проєвропейської правової парадигми в Україні. Крім цього, йшла мова про 

розвиток національного приватного права в умовах євроінтеграції та системи захисту прав 

суб'єктів цього виду правовідносин. 

5. Питання проведення судових експертиз з питань землеустрою, мають ряд 

особливостей, які потребують подальшої розробки відповідної науково-методичної бази 

проведення досліджень з питань землеустрою  співробітниками державних науково-

дослідних установ судових експертиз із залученням провідних фахівців та науковців 

галузі. При розробці методики експертного дослідження всі положення мають бути 

доведені теоретично та  бути перевіреними практично фахівцями, які мають необхідні 

знання у відповідних галузях. 

6. Стратегія європейської 

інтеграції України можлива лише за 

умови внесення відповідних змін до 

українського законодавства, при-

ведення його у відповідність до еко-

лого-правових стандартів ЄС. Дер-

жавна політика України у сфері охо-

рони довкілля та екологічного права 

повинна бути більш спрямованою на: 

обов’язкове та повне виконання 

міжнародних зобов'язань відповідно 

до міжнародних договорів укладених 

між країнами Європейського Союзу 

та Україною; обов'язкове врахування вимог законодавства ЄС; розширення міжнародної 

співпраці з питань запобігання транскордонному забрудненню довкілля; укладення 

двосторонніх і багатосторонніх договорів у сфері охорони довкілля і екологічної безпеки 

з країнами – членами ЄС; проведення повної змістовної, якісної, ефективної правової 

реформи; забезпечення активної участі експертів з України у роботі міжнародних 

організацій природоохоронного та екологічного спрямування забезпечення єдиних 

підходів до створення за конів; послідовне врахування рекомендацій всесвітніх самітів 

країн ЄС. 

7. Звання, назви посад, однострої… української армії – важливий чинник 

відродження військових традицій. Запровадження традиційних назв звань та посад в 

Збройних Силах України засвідчує що український політикум і г енералітет поступово 

ментально відходить від радянських засад в організації військової діяльності і рухається 

у бік сучасних стандартів НАТО. Головне навіть не назви військових звань, кольори одно-

строїв і форми прапорів, а те, що нині високопосадовці і пересічні громадяни вже 

усвідомили, що українське суспільство спроможне розвиватись лише осмисливши свою 

духовну належність до минулих поколінь та керуючись високими ідеалами, які 

відстоювали ціною власного життя провідні діячі нашої держави. Сучасні демократичні 

принципи, поєднані з моральними заповідями наших предків, – ось та животворна 
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криниця, що дає силу українському народу у ці скрутні часи. «Козацькому роду нема 

переводу». 

8. Успішність вирішення шляхів удосконалення національної космічної 

діяльності не можлива без вирішення питання про охорону та захист прав інтелектуальної 

власності та їх ефективну, раціональну комерціалізацію в космічній сфері. Окрім цього, 

процеси інтеграції правових систем (законодавства передусім) та глобалізації економіки, 

появи нових суб’єктів космічної діяльності як держав, так і суто приватних компаній 

вимагають створення єдиної системи охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. Певним недоліком системи міжнародного космічного права є відсутність 

єдиної всесвітньої організації, яка опікується питаннями міжнародного космічного права 

та міжнародної космічної діяльнос-

ті. Однак існує Всесвітня організа-

ція інтелектуальної власності до 

компетенції якої належить питання 

інтелектуальної власності. Ство-

рення єдиного порядку охорони та 

захисту прав інтелектуальної влас-

ності стоять сьогодні на порядку 

денному. І перший крок для їх вирі-

шення здійснити у суто комер-

ційному напрямку, а саме стандар-

тизувати умови контрактів щодо 

права інтелектуальної власності під 

час здійснення космічної діяльності. 

9. Гармонізація вітчизняного законодавства із законодавством та стандартами 

Європейського Союзу вирішить не лише проблему уніфікації підходів стосовно правової 

охорони й захисту прав інтелектуальної власності, створення умов для вільного руху 

товарів та проведення спільної політики, спрямованої на недопущення недобросовісної 

конкуренції. Така гармонізація спрямовує свою дію на впровадження європейських засад, 

в основу яких покладено людиноцентристський підхід. Створення надійного та 

ефективного механізму, що забезпечить належний рівень захисту прав інтелектуальної 

власності, аналогічний існуючому в Європейському Союзі, головний стратегічний напрям 

реформування національного законодавства та правозастосовної практики. 

10. Пропонується створити окремий реєстр суб’єктів господарювання, які 

пов’язані економічними зв’язками з росією, до якого включити юридичних осіб-

резидентів України, а саме: засновником або кінцевим бенефіціарним власником яких 

прямо або опосередковано станом на 23 лютого 2022 року є резидент росії; засновником 

або кінцевим бенефіціаром яких є росія або її громадяни; в яких росія або її громадяни 

прямо чи опосередковано мають частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство; 

які отримують доходи з джерело м походження з росії; які прямо чи опосередковано 

мають частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство в українській чи іноземній 

компанії, яка отримує дохід з джерелом походження з росії або здійснює господарські 

операції, які можуть призвести до отримання доходу. 

11. Податкове законодавство потребує врахування реалій сьогодення та 

підвищити ставки податків для суб’єктів господарювання, пов’язаних економічними 

зв’язками з росією. Для суб’єктів, пов’язаних економічними зв’язками з росією, ставки 

таких податків як: податок на прибуток, екологічний податок, рентна плата, податок на 

майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний 

податок, плата за землю), підвищуються в 1,5 рази за кожен податковий (звітний) період. 

Проте вказане правило не повинно стосуватися тих суб’єктів, господарська діяльність 

яких має соціальне, гуманітарне чи економічне значення для України. 

12. Цивільне судочинство потребує врахування досвіду європейської системи 

правосуддя із забезпеченням доступності судового захисту як складової права на судовий 

захист. Підвищення ефективності організації діяльності судової влади є найголовнішою 

умовою існування держави та запорукою ефективної реалізації громадянами нашої 

держави таких прав, як звернення до суду та судовий захист. 

13. Застосування навичок медіатора в справах про розлучення дає можливість 

підвищити ефективність взаємодії у сімейних справах, якщо інтереси сторін не можуть 

бути задоволені в рамках судового захисту; професійно допомагати у вирішенні сімейного 
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спору у випадку безперспективного судового процесу; сприяти найшвидшому вирішенню 

сімейної справи клієнта, якщо судовий розгляд такої справи може тривати кілька років. 

14. Застосування положень ЦК України щодо захисту права власності на майно 

(як-то витребування нерухомого майна чи визнання права власності на це майно) 

вимагає від суду більш широкого підходу та глибокого аналізу обставин, на яких 

ґрунтуються позовні вимоги. Лише дослідивши такі обставини можна дійти 

правильного висновку щодо задоволення або відмови у задоволенні позовних вимог. До 

того ж є абсолютно необґрунтованим формальний підхід деяких судів, згідно з яким 

задоволенню підлягають позовні вимоги лише тієї особи, яка є зареєстрованим 

власником нерухомого майна. 

15. Зауважується, що процесуальні 

питання щодо особливостей розгляду податкових 

спорів у суді першої інстанції в умовах воєнного 

стану потребують законодавчого удосконалення 

та доопрацювання. Зокрема, йдеться про проце-

суальні строки, зупинення провадження в справі, 

розгляд певних категорій спорів у письмовому 

провадженні, повідомлення учасників судового 

процесу. 

16. Шляхами удосконалення судочинст-

ва в податкових спорах є: доукомплектованість 

адміністративного суду суддями; зменшення на-

вантаження на суддів; внесення доповнення та змі-

ни до КАС України про особливості провадження 

у справах за зверненням платників податків. 

Усвідомлюючи необхідність у реформу-

ванні та оновленні національного права у приват-

но-правовій сфері, внести такі зміни та 

доповнення до законодавства: 

1. Розробити новий змістовний, внутрішньо узгоджений, логічно послідовний 

галузевий нормативно-правовий акт – Трудовий кодекс України, з огляду на положення 

якого здійснюватимуться оновлення та зміни інших джерел трудового законодавства, 

зокрема локального характеру. 

2. Дія ст.10 Закону 

України від N 2136-IX «Про органі-

зацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» від 15 березн я 2022 

р. має бути припинена. Час, коли ро-

ботодавцям потрібно було дозволяти 

не виплачувати заробітну плату вже у 

минулому. Зараз – у фазу, коли дер-

жава наголошує на необхідності пра-

цювати всім можливими галузям еко-

номіки для відновлення країни, для її 

життєзабезпечення, мають бути на-

працьовані інші механізми впливу на 

трудові відносини: такі, які б стиму-

лювали не тільки роботодавців, але й працівників. А це, насамперед, виплата заробітної 

плати заробленої працівником за виконану ним роботу. Очевидно, що навіть ті, хто до 

останнього намагався залишатись і працювати в своїй країні, змушені будуть виїжджати 

до інших країн, щоб мати можливість отримувати засоби для існування себе і своєї сім’ї. 

3. Кодекс законів про працю України: 

- доповнити статтею 212 де визначити що мінімальний строк повідомлення 

працівника про початок виконання роботи - строк у якому роботодавець попередньо 

визначивши найменший із можливих, передбачив достатній час для своєчасного початку 

виконання працівником своїх обов’язків. Цей строк вважається достатнім, якщо 

роботодавець попередньо узгодивши з працівником встановив його обґрунтовано, 

спираючись на власні інтереси та інтереси працівника, життєвий досвід, звичаї ділового 

обороту, розумно та адекватно оцінюючи ситуацію з урахуванням всіх обставин; 
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- доповнивши ст. 511 під назвою «Мінімальна тривалість робочого часу» де 

зазначити, що мінімальна тривалість робочого часу встановлюється для працівників які 

працюють на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом і становить 32 

години. 

4. Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах 

воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 

2011 року № 753 у п.5 розширити перелік осіб, яких забороняється залучати до суспільно 

корисних робіт в умовах воєнного стану: по-перше замінити термінологічну конструкцію 

«малолітніх дітей та дітей віком від чотирнадцяти до п'ятнадцяти років» на 

«неповнолітніх осіб»; по-друге, доповнити перелік такою категорією, як особи з 

інвалідністю. 

5. Внести доповнення до: Закону України «Про авторське право та суміжні 

права», Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу, щодо піратства у сфері авторських прав. 

Підвищити правову обізнаність осіб щодо охорони авторських і суміжних прав у мережі 

Інтернет та відповідальності за правопорушення в цій сфері. Тим самим створити умови, 

за яких піратство стало б економічно невигідним. 

5. Закон України «Про публічні закупівлі» доповнити ч. 4. ст. 23 реченням такого 

змісту: «При закупівлі товарів, які не можуть бути взаємозамінними, або не мають 

аналогів технічні специфікації можуть містити посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного 

суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце 

походження чи спосіб виробництва». 

6. Цивільно-процесуальний кодекс України доповнити статтю 257 пунктом 13 

такого змісту: «подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до 

досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним 

кодексом України і ці обставини не були і не могли бути встановлені на стадії відкриття 

провадження у справі (оскільки позивачем до заяви не були додані необхідні докази та/або 

ця обставина не була зазначена у заяві)». Зміни до ст. 257 ЦПК не лише усунуть прогалину 

у цивільно-процесуальному законодавстві, а й зможуть запобігти в майбутньому 

допущення грубих процесуальних помилок в суддівській практиці при розгляді 

зазначеної категорії справ. 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, 

запропоновано: 

1. З метою вирівнювання умов господарювання і посилення контролю з боку 

держави за господарською діяльністю підприємницьких структур замість нульової ставки 

доцільно застосовувати мінімальну ставку в розмірі 5%. 

2. Уточнити, що штрафні санкції за порушення щодо справляння єдиного 

соціального внеску (ЄСВ) не застосовуються лише за порушення, вчинені під час 

воєнного стану. 

3. Відновити камеральні перевірки та позапланові перевірки (за зверненнями 

платника, у разі припинення юридичної особи) правильності нарахування, обчислення та 

сплати єдиного соціального внеску. 

4. Продовжити строки служби зареєстрованих реєстраторів розрахункових 

операцій (РРО), у яких такий строк закінчився в період дії правового режиму воєнного 

стану, до припинення такого стану. 

5. На період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у 

якому припинено воєнний стан (але не більше ніж протягом 12 календарних місяців з 

місяця, наступного за місяцем деокупації та завершення на території бойових дій), 

звільнити від сплати єдиного податку платників четвертої групи з площі 

сільськогосподарських угідь та земель водного фонду, що розташовані на територіях, на 

яких ведуться (велися) бойові дії та на тимчасово окупованих територіях. 

6. Звільнити від відповідальності платників, які сплатили грошові зобов’язання, 

строк сплати яких припадав на період з 24 лютого по 1 червня 2022 року, до 31 серпня 

2022 року, тобто пропонується на місяць перенести дозволений строк сплати податкових 

зобов’язань в цілях звільнення від відповідальності. 

7. Не застосовувати штрафні санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов'язань, 

визначених з урахуванням мінімального податкового зобов'язання за 2022 рік. 

8. Продовжувати науковий супровід здійснюваних в України заходів з реалізації 
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державної політики у приватно-правовій сфері. 

9. Продовжити наукові дослідження з проблематики та перспектив розвитку 

приватного права в сучасних умовах. 

10. Розвивати спільну наукову і освітню діяльність між профільними вищими 

навчальними закладами України і зарубіжних країн. 

11. Посилити зв'язок освіти з науковими дослідженнями, залучати студентів до 

вирішення наукових проблем, пов’язаних з цивільним, трудовим, сімейним, фінансовим, 

податковим, міжнародним приватним та правом соціального забезпечення. 

12. Посилити зв’язок освіти з науковими дослідженнями, пропагувати і 

реалізовувати навчання через дослідження, залучати здобувачів освіти усіх рівнів до 

вирішення наукових проблем. 

13. Орієнтувати наукові дослідження на їх подальше впровадження в проектну 

практику, розвивати і розширювати професійні уявлення здобувачів освіти різних 

рівнів. 

 

 

 25 листопада 2022 року – Міжнародна науково-практична конференція 

«Конституційне право на освіту в Україні в умовах воєнного стану», організована за 

ініціативи здобувачів вищої освіти. 

Відкрив захід та привітав учасників ректор, доктор юридичних наук, доцент, 

Заслужений юрист України А. Фоменко, який відзначив, що сьогодні українська наука 

мобілізувала зусилля навколо пошуку шляхів вирішення проблем, зумовлених війною. «У 

дослідженнях молодих науковців виникають новаторські ідеї та погляди щодо 

майбутнього України. Сьогоднішній науковий захід, присвячений розгляду питання 

реалізації конституційного права на освіту в умовах воєнного стану, матиме плідні 

результати та привертатиме увагу як наших студентів і курсантів, так і студентську 

молодь України та зарубіжних країн», – зазначив ректор. 

 

Привітали учасників та побажали плідних дискусій голова Харківської обласної 

ради, доктор юридичних наук Т. Єгорова-Луценко; голова Третього апеляційного 

адміністративного суду, доктор філософії у галузі права А. Коршун; депутат 

Дніпропетровської обласної ради, начальник управління з питань гуманітарної, 

соціально-культурної сфери та освіти виконавчого апарату обласної ради, кандидат наук 

з державного управління Л. Гиренко та директор Комунального позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної 

ради, кандидат педагогічних наук Н. Тягло. 

Начальник управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та 

освіти виконавчого апарату обласної ради, кандидат наук з державного управління Л. 

Гиренко вручила ректору Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

А. Фоменку подяку від голови Дніпропетровської обласної ради М. Лукашука за 

неоціненний внесок у навчання та виховання здобувачів вищої освіти, підтримку ЗСУ та 

вимушених переселенців під час російської агресії. 
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Модераторами науково-практичного заходу виступили: проректор, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Л. Наливайко та завідувач 

кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор 

філософських наук, професор О. Халапсіс. 

До участі у заході до-

лучилося понад 140 учасників 

вітчизняних та зарубіжних уста-

нов: Оксфордський університет 

(Велика Британія); Каунаський 

університет імені Вітаутаса 

Великого (Литва); Університет 

Клайпеда (Литва); Університет 

ім. Яна Кохановського (Поль-

ща); Університет Хаккарі (Ту-

реччина); Грузинський техніч-

ний університет (Грузія); Уні-

верситет в Афінах (Греція); Уні-

верситет Пондічеррі (Індія); 

Коледж Гобетті міжнародні 

відносини (Італія); Софійський університет Святого Климента Охридського (Болгарія); 

Варшавський політехнічний університет (Польща); Національний університет «Львівська 

політехніка» (м. Львів); Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ) та ін. 

На науково-практичному заході були пре-

зентовані доповіді про особливості навчання в закладах 

таких країн як Велика Британія, Італія, Польща, Канада, 

Туреччина, Україна, Болгарія тощо. Зокрема про досвід 

навчання у Варшавській політехніці розповів здобувач 

вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 

«Адміністрування» Варшавського політехнічного 

університету П. Панасенко. 

Про особливості навчання в Італії розповіла 

А. Воронова – здобувач вищої освіти заочного навчання 

першого бакалаврського рівня спеціальності «Менедж-

мент» Міжрегіональної академії управління персоналом 

та спеціальності «Маркетинг» коледжу Гобетті. 

Презентував особливості системи освіти в 

Туреччині Р. Гювен – здобувач вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 

«Викладання англійської мови» Університету Хаккарі. 

Цікавими були доповіді сту-

дентів Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ – учас-

ників програми академічної мобіль-

ності Європейського Союзу Еразмус+ 

Університету імені Яна Кохановського 

К. Хмеленко та А. Гордієнко. 

Під час заходу учасники 

обговорили питання щодо механізмів 

захисту права на освіту в умовах війни; 

особливостей дистанційної освіти у ви-

щій школі та академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти. 

За результатами науково-практичного заходу молоді науковці схвалили 

резолюцію щодо покращення механізмів захисту прав людини, зокрема права на освіту.  
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 29 листопада 2022 року – Міжнародна науково-практична конференція 

«Традиції та інновації в сучасній науці та освіті в умовах викликів та загроз 

глобалізації», організована Навчально-науковим інститутом права та інноваційної 

освіти. 

Відкрила захід та привітала учасників проректор, доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист України Л. Наливайко, яка зазначила, що головною метою 

проведення міжнародної конференції є визначення пріоритетних напрямків розвитку 

соціально-економічних систем України, спроба винайти шляхи подолання негативних 

явищ та тенденцій глобалізацій, обговорення проблем ризиків для нашої держави та 

пошук шляхів і механізмів узгодження економічних інтересів суб’єктів взаємодії. 

З вітальними словами також виступили: проректор з питань співпраці і розвитку 

Університету менеджменту охорони праці в Катовіце, доктор А. Сікорська; спеціаліст з 

міжнародного співробітництва Університету менеджменту охорони праці в Катовіце 

О. Кощенко; голова Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України 

О. Ващук та ад’юнкт-професор економіки, коледжу міжнародного бізнесу, доктор 

філософії Ш. Аміт. 

Участь у заході взяли 

представники 42 закладів вищої 

освіти, установ та організацій 

регіонів України. 

Презентували свої ви-

ступи: науковий співробітник 

Університетського коледжу 

Корка (Ірландія) Н. Осадча, яка 

розповіла про формування екс-

портної стратегії України; го-

лова Якимівської селищної Ради 

Запорізької області О. Право-

суд; провідний науковий співро-

бітник Інституту економіки про-

мисловості НАН України, доктор економічних наук, професор Ю. Драчук та ін.  

Учасниками конференції подано понад 120 тез доповідей. Результати дискусій 

заходу будуть сприяти аналізу проблем та виробленню ефективних інструментів для 

подальшого розвитку соціально-економічних систем в умовах загроз глобалізації. 
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 2 грудня 2022 року – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

виклики та актуальні проблеми забезпечення міжнародної та національної безпеки 

(тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення)», організована Навчально-науковим 

інститутом права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції. 

До роботи конференції долучилося близько 200 учасників – представники 

правоохоронних органів США, Павлоградського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області, практичних підрозділів Національної поліції України, 

закладів вищої освіти Республіки Казахстан, Чеської Республіки, Словацької Республіки, 

Німеччини, Республіки Молдова, Іспанії, громадських організацій та закладів вищої 

освіти України. 

 

Учасники конференції обговорили питання щодо змін до кримінального 

законодавства в умовах воєнного стану, ролі кримінального права у забезпеченні 

міжнародного правопорядку, правового забезпечення обміну військовополоненими, 

кримінологічних досліджень в умовах воєнного стану та протидії злочинності у 

післявоєнній Україні, кримінального процесуального законодавства в умовах воєнного 

стану, заходів забезпечення міжнародної та національної безпеки та суб’єктів цієї 

діяльності, їх процесуального статусу, правової основи забезпечення міжнародної та 

національної безпеки, удосконалення морально-психологічного забезпечення як 

невід’ємної складової протидії негативному інформаційно-психологічному впливу, 

психологічної допомоги та соціально-педагогічної підтримки учасникам освітнього 

процесу в умовах воєнного стану, криміналістичного забезпечення досудового 

розслідування, а також напрямів удосконалення домедичної підготовки. 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, 

констатуємо наступне. 

Адекватне розуміння вторгнення російської федерації в Україну, що відбулося з 

24 лютого 2022 р., вимагає визначення головних причин та чинників, текстів і контекстів, 

які діалектично збіглися в усвідомленні драматичних подій для українського суспільства, 

які представляють війну оборони з характеристиками рисами гібридної війни з боку 

російської федерації та вчинення військами-окупантами військових злочинів, злочинів 

проти людства. 

Причини та чинники початку війни між російською федерацією та Україною: 

а) підписання без гарантій захисту Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 р., 

відмова від ядерної зброї; б) прихід проросійського президента України В.Ф. Януковича, 

який зруйнував національну економіку та військовий істеблішмент; в) анексія 

Кримського півострова у 2014 р. російською федерацією та слабка позиція Європи у 

вигляді санкцій; г) неконтрольована динаміка корупції в Україні за 30 років (з 1990-2021); 

д) безкарність президента російської федерації путіна у військових конфліктах у Чечні 

1999-2009 рр., Сирії, Україні; ж) російська інформаційна війна у ЗМІ, яка розпалює росіян 

проти українців. Систематична брехня про те, що на території України живуть нацисти та 

фашисти, знаходяться бази НАТО тощо; з) вихід України з російських ринків нафти та 

газу, зниження комерційного обігу, тобто зменшення прибутків для росії. 
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Сучасний світ перебуває в стадії швидких перетворень та певної дезорієнтації 

суспільства. Складно сказати, чим є світові кризи та конфлікти – причинами чи 

наслідками таких тенденцій, проте однозначно можна констатувати їх поширеність у 

повсякденному житті. Вказані тенденції мають свій вплив і на світоглядну модель 

суспільства як на національному, так і глобальному рівні. 

Сучасна організована злочинність створює суттєву загрозу як на національному, 

так і міжнародному рівні. Злочинні організації все більше набувають досвіду 

терористичних організацій, перетворюючись або асимілюючи з ними, а також стають 

повноцінними суб’єктам и впливу на соціальні та державні процеси. 

 

Вказані тенденції вимагають консолідації органів влади, інститутів громадян-

ського суспільства та пересічних громадян, що прагнуть жити у правовій державі. 

Слушними в цьому розумінні є розроблені Комітетом Ради Європи по боротьбі з 

тероризмом (CDCT) і прийняті 31.03.2021 року Комітетом міністрів «Керівні принципи», 

що містять рекомендації країнам-членам щодо попередження та протидії тероризму. Вони 

полягають у таких напрямках: 1) правові інструменти та основи; 2) моніторинг/розвідка; 

3) розслідування; 4) матеріальне кримінальне право; 5) захист свідків, співробітників 

правосуддя та викривачів; 6) повернення активів; 7) корупція; 8) місця позбавлення волі 

(щодо попередження радикалізації та насильницького екстремізму, активізації програм 

реабілітації тощо); 9) потенціал (кадрове забезпечення, спеціалізація співробітників 

правоохоронних органів та суддів); 10) боротьба із незаконним обігом зброї; 

11) співробітництво та координація на національному та міжнародному рівнях; 

12) дослідження (щодо заохочення досліджень в сфері тероризму та транснаціональної 

організованої злочинності). Ці принципи можуть бути взяті до уваги і в нашій країні щодо 

діяльності сектору безпеки та оборони в розумінні Закону України «Про національну 

безпеку України». 

Початок широкомасштабних воєнних дій на території України країною-

агресором змусив національного законодавця переглянути певні нормативно-правові акти 

та внести відповідні зміни, що враховують обстановку в країні (воєнний стан). Таких змін 

зазнав і КПК України. У його структурі з’явився розділ IX-1 «Особливий режим 

досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану». Окрім згаданого 

розділу змін зазнали доволі багато інститутів КПК України. Законодавець доповнив 

систему підстав зупинення досудового розслідування, що закріплені у п. п. 4 і 5 ч. 1 ст. 280 

КПК України. 

За загальним правилом, рішення у кримінальному провадженні приймає слідчий, 

у певних випадках самостійно, а у деяких випадках за погодженням з прокурором чи 

прокурор одноособово, або за клопотанням прокурора - слідчий суддя. Щодо органу, який 

уповноважений приймати рішення про передачу підозрюваного для обміну як 

військовополоненого, ні практиці, ні теорії кримінального процесу невідомо. 
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Вивчення Закону України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального 

процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо 

врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених» не дало відповіді на це 

питання. Публікації та коментарі щодо порядку передачі засудженого для обміну як 

військовополоненого теж не містять відповіді на нього. Практика прийняття рішення про 

передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого коли підозрюваним надано 

письмову згоду на проведення такого обміну та практика застосування зазначеної 

процедури зможе вирішити це питання. 

14 квітня 2022 р. прийнято Закон України № 2201-IX «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку 

здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану». В ньому підкреслено, 

що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні 

відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у ч. 1 ст. 7, з 

урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених у 

розділі IX-1 Кодексу. 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 615 КПК в редакції Закону № 2201-IX від 14 квітня 2022 року 

передбачено істотне розширення повноважень прокурора шляхом делегування йому 

окремих повноважень слідчого судді щодо вирішення низки питань. Ці повноваження 

керівника органу прокуратури у випадку неможливості виконання слідчим суддею в 

установлені законом строки відповідних повноважень стосуються всіх злочинів без 

винятку. Водночас той перелік, що міститься у ст. 615 КПК, стосується виключно 

повноважень прокурора на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

строком до 30 днів. 

У цьому взаємозв’язку увагу правників викликав визначений цим Законом термін 

«керівник органу прокуратури», якими, як відомо, є Генеральний прокурор, керівник 

обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури та їх перші заступники і 

заступники. Поняття «керівник прокуратури» та «керівник органу прокуратури»  не є 

тотожними. З огляду на Закон України «Про прокуратуру», де зазначено, що відповідні 

прокурори мають заступників, поняття «керівник прокуратури» значно вужче, ніж 

поняття, що міститься в КПК, - «керівник органу прокуратури». 

З появою явища колабораційної діяльності у сфері освіти на території, що 

починаючи з 2014 року була окупована та контролювалася рф (Автономна Республіка 

Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей), наявні на той період (березень 

2014 р. – березень 2022 р.) кримінально-правові засоби реагування на відповідну 

поведінку з боку громадян України фактично не використовувалися (за винятком 

випадків, що пов’язані з управлінням освітою). 

Загальне рішення законодавця щодо встановлення спеціальної норми про 

колабораційну діяльність загалом (ст. 111-1 КК) та у сфері освіти зокрема (ч. 3 ст. 111-1 

КК) слід визнати правильним з огляду на появу привілейованого складу злочину 

державної зради. Такий підхід уможливлює більш точну кваліфікацію зрадницької 

поведінки громадян України на окупованій території та створює підґрунтя для належної 

диференціації відповідальності за її вчинення. 

Редакція ч. 3 ст. 111-1 КК має бути змінена. Перспективними напрямами для 

такого вдосконалення є такі: 1) відмова від здійснення пропаганди як окремої форми 

колабораційної діяльності у сфері освіти; 2) уточнення характеру дій щодо впровадження 

стандартів освіти держави-агресора в закладах освіти; 3) запровадження спеціальної 

підстави для звільнення від кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, 

включаючи сферу освіти. 

Вчинення колабораційної діяльності у сфері освіти помилково не передбачає 

спеціальної підстави для звільнення від кримінальної відповідальності. Не виникає 

сумніву, що уможливлення кримінально-правового компромісу з колаборантами 

загалом і зокрема з освітянами дало би змогу заохочувати тих з них, хто готовий 

свідомо припинити продовження колабораційної діяльності, а також сприяти 

виявленню та розслідуванню більш тяжких злочинів (насамперед воєнних та проти 

людяності). 

За результатами проведеної Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні виклики та актуальні проблеми забезпечення міжнародної та національної 

безпеки (тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення)» пропонуються наступні зміни та 

доповнення до законодавства України: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T222201?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222201?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
https://ips.ligazakon.net/document/view/T222201?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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1. У Кримінальному процесуальному кодексі України: 

- статтю 343 доповнити частиною 2 такого змісту: «2. У разі об’єктивної 

неможливості здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами в 

умовах воєнного чи надзвичайного стану не підлягають застосуванню положення статей 

27, 107 та ч. 1 343 КПК України в частині повного фіксування судового засідання за 

допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, а відсутність у матеріалах 

провадження технічного носія інформації не є підставою для скасування судового 

рішення відповідно до пункту 7 частини другої статті 412 КПК України, за умови 

наявності у матеріалах справи журналу судового засідання»; 

- пункт 4 частини 1 статті 280 викласти у такій редакції: «4) наявні об’єктивні 

обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в 

умовах воєнного або надзвичайного стану; 

- пункт 5 частини 1 статті 280 викласти у такій редакції: «5) у встановленому 

законодавством України порядку прийнято рішення про передачу підозрюваного для 

обміну як військовополоненого та підозрюваним надано письмову згоду на проведення 

такого обміну. Рішення про зупинення досудового розслідування з цієї підстави 

оскарженню не підлягає». 

 

2. У Кримінальному кодексі України: 

- частину 3 статті 111-1 викласти в такій редакції: «Надання освітніх послуг 

громадянином України на окупованій території України, що здійснюється за стандартами 

держави-агресора з метою спричинення шкоди національним інтересам України»; 

- частину 3 статті 111 викласти в такій редакції: «Звільняється від кримінальної 

відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111-

111-2 цього Кодексу, громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання 

іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і 

добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане 

завдання»; 

- частину 1 статті 2 01-2 викласти в такій редакції: «1. Продаж товарів 

(предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної 

допомоги, укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою 

отримання прибутку»; 

- виключити з пункту 2 примітки до статті 201-2 слова «у значному розмірі, 

якщо загальна вартість такої гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або 

безоплатної допомоги у триста п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян»; 

- включити кримінальне правопорушення, передбачене статтею 201-2, до 

переліку корупційних кримінальних правопорушень, передбачених приміткою до статті 45 

КК України, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем. 

За підсумками обговорених на науково-практичному семінарі питань 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 4 

482 ISSN 2078-3566 

пропонуємо: 

1. Схвалити основні положення доповідей учасників науково- практичного 

заходу, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також 

належну якість та глибину досліджень. 

3. Звернутися до МВС України: 

- з пропозицією ініціювати залучення до спеціальних груп, які діють 

відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 р. № 698 «Про деякі 

питання забезпечення вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих 

(померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України, забезпечення вилучення, 

передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною 

агресією проти України», працівників структурних підрозділів правоохоронних органів, 

зокрема, Національної поліції України, Служби безпеки України, Державного бюро 

розслідування, прокуратури та інших силових відомств, які станом до 24 лютого 2022 р. 

працювали на територіях, де мають проводитися пошукові роботи, за умови якщо ці 

співробітники продовжили проходити службу у відповідних органах. Якщо вказані 

посадові особи були переведені до інших територіальних органів, тоді їх доцільно 

відрядити, а зазначена група має бути створена як міжрегіональна (міжвідомча) за 

правилами, передбаченими чинним законодавством. Наприклад, щодо органів 

Національної поліції України існує передбачений порядок створення таких СОГ 

відповідно з Інструкцією з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженою наказом 

МВС № 575 від 7 липня 2017 р. 

 

 

 2 грудня 2022 року – Міжнародний форум молодих учених «Сучасні 

дослідження в глобалізаційному світі: наука для миру і безпеки». 

Захід ініційовано Радою молодих вчених Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ за підтримки Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства освіти і науки України та міжнародних партнерів. 

 

Відкрила захід та привітала учасників форуму проректор ДДУВС, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Л. Наливайко, яка відзначила, 

зокрема, і головну мету зустрічі – об’єднання зусиль представників різних 

спеціальностей для обговорення заявлених в тематиці форуму проблем. 

До активної дискусії долучилися понад 150 учасників. Серед них – представники 

міжнародних установ, організацій (Німеччина, Польща, Литва, Азербайджан, 

Шотландія, Чехія, Туреччина, Італія, Португалія), представники органів державної влади 

України, правозахисних та правоохоронних органів та науковці закладів вищої освіти 

України. 
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Модераторами науково-практичного заходу виступили заступник голови Ради 

молодих вчених ДДУВС, доктор юридичних наук, професор В. Мороз та викладач 

кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС І. Наливайко. 

У ході форуму учасники окреслили нові виклики щодо торгівлі людьми та 

експлуатації під час воєнного стану, висвітлили актуальні питання щодо функціонування 

нотаріату у воєнний час. Жваву дискусію викликав виступ начальника Головного 

управління державної міграційної служби в Дніпропетровській області Б. Чегіля про 

проблеми перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Цікавою 

була і доповідь викладача кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС Ю. Лебедєвої, 

яка розповіла про гендерні стереотипи на репродуктивні права людини. 

Окрему увагу на форумі 

приділили ознайомленню із міжна-

родним досвідом: зокрема, у питан-

нях запобігання та протидії дис-

кримінації, а також в контексті 

особливостей підготовки поліцей-

ських та підвищення кваліфікації 

поліцейських у країнах Європи. 

Учасникам була представлена ли-

товська модель застосування ме-

діації в адміністративних спорах. 

Про важливість цифрових 

технологій та медіаграмотність 

розповів Віце Президент ISDM (Великобританія) Д. Д. Вортлей. Про перешкоди для 

розширення економічних прав та можливостей жінок доповіла дослідник Інституту 

глобальних досліджень освіти та стипендії (Нідерланди) А. Хассан. 

Актуальність та високий рівень проведення науково-практичного заходу 

відзначили українські й міжнародні діячі. Зокрема, Президент ВГО «Асоціація 

українських правників», Президент ГО «Міжнародна екологічна академія», професор 

кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук 

України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В. Костицький; 

голова Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні (Німеччина) Б. Трібел; 

голова фракції у Міській раді м. Єна (Німеччина) К.  Глибовська; народний депутат 

України, Перший заступник 

голови Комітету Верховної 

Ради України з питань бюд-

жету, кандидат юридичних 

наук І. Крулько; генераль-

ний директор Європейської 

академії жінок у політиці та 

бізнесі в Берліні (Німеччи-

на) Х. Лукошат; голова Ради 

молодих учених при Мініс-

терстві освіти і науки Украї-

ни О. Ващук; професор Уні-

верситету Миколаса Ромері-

са, доктор філософії, профе-

сор (Литва) А. Тваронавіціє-

не; суддя Дніпропетровсь-

кого окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, професор В. Ільков; 

проректор з наукової роботи, професор Бакинського Євразійського університету, доктор 

політичних наук (Азербайджан) Г. Ібрагімова, голова Ради молодих учених Дніпро-

петровської області Н. Деревягіна. 

За результатами проведення форуму учасниками схвалено резолюцію щодо 

подальшого вирішення обговорюваних на заході питань.  
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 7 грудня 2022 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні 

питання застосування кримінального та кримінального процесуального 

законодавства в умовах воєнного стану: думки здобувачів вищої освіти», організований 

кафедрою кримінально-правових дисциплін і кафедрою кримінального права та 

кримінології. 

Участь у заході взяли здобувачі вищої освіти Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх 

справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Сумського державного 

університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та 

Донецького державного університету внутрішніх справ. Загалом в роботі семінару 

прийняли участь понад 100 учасників. 

На початку заходу суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської 

області Наталія Щербина провела майстер клас на тему: «Особливості розгляду 

кримінальних проваджень в умовах воєнного стану». 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, 

запропоновано: 

1. Проводити надалі подібні заходи з метою активізації пізнавальної активності 

здобувачів вищої освіти юридичного та правоохоронного напрямів, оскільки в умовах 

воєнного стану доцільне проведення вузькопрофільних наукових заходів, особливо тих, де 

саме здобувачі вищої освіти можу презентувати результати своїх досліджень.  

2. Враховуючи той факт, після Перемоги на ворогом держава Україна 

потребуватиме правоохоронців із ґрунтовними знаннями та практичними навиками щодо 

розслідування військових кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень 

проти миру та безпеки людства, вцілому всіх кримінальних правопорушень, вчинених в 

умовах воєнного стану, на 2023-2024 навчальний рік на наступні роки, внести пропозицію 

щодо змін до освітніх програм та освітніх компонентів з тим, щоби відповідна тематика, 

що раніше виносилася на самостійне вивчення, розглядалися в межах вивчення таких 

дисциплін як «Кримінальне право», «Кримінальний процес» та ін. із залученням 

практичних працівників органів кримінальної юстиції, які мають досвід протидії таким 

кримінальним правопорушенням. 

3. Продовжити дослідження актуальних питань застосування кримінального та 

кримінального процесуального законодавства в умовах воєнного стану з метою 

належного обґрунтування висловлених учасниками заходу пропозицій: 

- у ч. 1 та ч. 2 ст. 111-1 КК України передбачити значні розміри штрафів та 

передбачити покарання у вигляді позбавлення волі, що автоматично виключить більшість 

видів колабораційної діяльності із числа кримінальних проступків та зніме необхідність 

перейменування назви Розділу І Особливої частини КК України із «Злочини проти основ 

національної безпеки» на «Кримінальні правопорушення проти основ національної 

безпеки»; 

- проводити факультативні заняття для здобувачів вищої освіти на предмет 

безпеки в інформаційному просторі, для отримання знань та навиків безпечного 

користування різними інформаційними ресурсами; 

- науково-педагогічним працівникам разом із здобувачами вищої освіти 

запланувати проведення просвітницьких заходів на предмет поширення достовірної 

інформації про особливості забезпечення воєнної безпеки держави в сучасних умовах, про 

особливості діяльності центрів комплектації та соціальної підтримки населення 

міністерства оборони України, зокрема про мобілізацію, про можливі наслідки за 

ухилення від мобілізації та ін.  

4. У 2023 році організувати проведення подібного заходу із залученням 

здобувачів вищої освіти закордонних закладів вищої освіти та практичних працівників, 

які залучені до документування та розслідування злочинів рф проти України.  
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 8 грудня 2022 року – Всеукраїнська науково-практична конференція «Права 

людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти», присвячена             

74-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини. Захід організовано 

кафедрою теорії та історії держави і права. 

Привітала учасників проректор університету, доктор юридичних наук, професор, 

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

практичного заходу має на меті об’єднати досвід і потенціал науковців та практиків, 

представників органів публічної влади й інститутів громадянського суспільства з 

вирішення актуальних проблем реалізації охорони та захисту прав людини в умовах 

війни. Зауважила, що науково-практична конференція стала вже традиційною і цього річ 

відбувається не лише в межах тижня права, але й в рамках Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства». 

 

Промовиця відзначила, що хоча війна внесла значні корективи в освітній процес, 

наукове життя, колектив Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

намагається адекватно реагувати на сучасні виклики, спричинені діями агресора, 

вдосконалювати методики підготовки майбутніх правників і правоохоронців. В 

особливому пріоритеті залишаються і наукові дослідження та наукові заходи. Побажала 

успіхів у роботи і плідної дискусії. 

 

З вітальним словом до учасників науково-практичного заходу звернувся декан 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності ДДУВС, 

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

прав людини є актуальною і в мирний час, але в умовах війни набуває ще більшої 

актуальності. Наголосив на важливості та необхідності вирішення такого екзистинційного 

завдання, як пошук шляхів і засобів захисту прав як наших співвітчизників, але й 

іноземних громадян. 
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З вітальними промовами до учасників конференції звернулися: регіональний 

координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в Дніпропетровській області О. Крупій; головний спеціаліст відділу з питань прав 

людини Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту 

публічного права Міністерства юстиції України С. Шкарупа; головний спеціаліст відділу 

сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини Т. Стеблій; завідувач кафедри теорії та історії держави і права 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент М. Саєнко. 

 

До заходу долучилися понад 150 учасників: науковці та практичні працівники, 

представники органів дер, громадських організаці й, а також представники наукових 

установ із різних регіонів України. 

Під час науково-практичної конференції учасниками були обговорені актуальні 

питання, пов’язані із правами людини, як то: забезпечення прав внутрішньо переміщених 

осіб та біженців; забезпечення права на недоторканність приватного життя (прайвесі) в 

реаліях сучасної війни; забезпечення генетичних прав людини; законодавче регулювання 

процедури набуття та припинення громадянс тва України; дотримання принципів статевої 

моральності у сфері захисту прав дитини; вплив воєнного стану на процес віктимізації 

українського суспільства та ін. 

 

Великий інтерес та жваве обговорення викликали доповіді: декана юридичного 

факультету, професора кафедри конституційного і муніципального права юридичного 

факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктора 

юридичних наук, професора В. Серьогіна, тема доповіді якого присвячена проблемам 

забезпечення права на недоторканність приватного життя (прайвесі) в реаліях сучасної 

війни; проректора з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного 

університету імені академіка С. Дем’янчука, кандидата юридичних наук, доцента 
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А. Боровика, який у своєму виступі торкнувся важливої прикладної проблеми, що виникає 

в процесі здійснення правосуддя, як застосування принципу «плодів отруєного дерева», 

що визнається міжнародним стандартом дотримання права на захист в Україні; 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, 

виступ якого виявився доволі емоційним і 

таким, що був сповнений спогадами, пе-

режитими ним особисто у перші дні 

збройної агресії російської федерації проти 

України; професора кафедри права та 

методики викладання правознавства 

Сумського державного педагогічного уні-

верситету імені А. С. Макаренка, доктора 

юридичних наук, професора А. Кучука, 

який проаналізував актуальні для судової 

практики України рішення Європейського 

суду з прав людини. 

Цікавими були доповіді й інших науковців закладів вищої освіти України. По 

завершенню науково-практичної конференції було підведено підсумки та схвалено 

резолюцію за результатами обговорюваних питань. 

 

 

 9 грудня 2022 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар «Протидія 

організованій злочинності: проблеми теорії та практики», організований кафедрою 

кримінального процесу та стратегічних розслідувань. 

 

До науково-практичного заходу доєдналося понад 130 учасників. Вони 

обговорили кримінально-правову політику щодо протидії діяльності злочинних 

спільнот та осіб, що перебувають у статусі підвищеного злочинного впливу; зосередили 

увагу на методологічних проблемах підготовки фахівців для правоохоронних органів. 

Окремо зупинилися на аспектах удосконалення національного кримінального 

законодавства та організації виявлення та розслідування окремих видів злочинів, що 

вчиняються організованими групами та злочинними організаціями. Науковці також  

подискутували щодо ролі та місця громадянського суспільства у протидії організованій 

злочинності та корупції. 

Серед учасників Всеукраїнського науково-практичного семінару –представники 

Консультативної місії Європейського Союзу, Національного інституту стратегічних 

досліджень, Інституту інформації, безпеки і права НАПН України, Національної академії 
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Служби безпеки України, Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби 

з організованою злочинністю при РНБО України, Національної академії внутрішніх 

справ, Київського інституту Національної гвардії України, Одеського державного 

університету внутрішніх справ, Донецького державного університету внутрішніх справ, 

Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, Харківського 

національного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету 

внутрішніх справ, Національного 

університету оборони України імені 

Івана Черняховського, Універ-

ситету митної справи та фінансів 

України, Дніпровського націо-

нального університету ім. Олеся 

Гончара, Запорізького націо-

нального університету, Націо-

нального університету «Запорізька 

політехніка», Національного аерокос-

мічного університету ім. М. Є. Жу-

ковського «Харківський авіаційний 

інститут», Дніпровського гумані-

тарного університету, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Національної 

асоціації адвокатів України та інших закладів і установ. 

Консолідуючим фактором ефективності заходу стало залучення провідних 

фахівців-практиків. Зокрема – від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу 

Генерального прокурора України, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань. Долучилися і практикуючі спеціалісти Південно-

східного міжрегіонального територіального управління Агентства з розшуку та 

менеджменту активів (м. Дніпро), територіальних підрозділів прокуратури Дніпро-

петровської області, представників 

суддівського корпусу м. Дніпра та 

області, Управління державної 

реєстрації в Дніпропетровській 

області, Запорізького НДЕКЦ МВС 

України. Участь у науковому заході 

взяла і Національна поліція України 

включно з територіальними підрозді-

лами: це департаменти стратегічних 

розслідувань, кримінального аналізу, 

карного розшуку, а також Головне 

слідче управління. 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, учасники 

семінару констатували: 

1) повномасштабна військова агресія російської федерації проти України 

створює сприятливе середовище для діяльності організованої злочинності у різних їх 

проявах та сферах на території України; 

2) в умовах воєнного стану надзвичайно важливим є об’єднання (консолідація) 

зусиль усіх гілок влади та організацій, а особливо правоохоронних органів у питаннях 

протидії та боротьби з організованою злочинністю для захисту інтересів громадян, 

суспільства та держави в цілому; 

3) держава як ніколи потребує ініціатив, ідей з об’єднанням зусиль науковців та 

практиків і представників вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання 

у питаннях протидії і боротьби з організованою злочинністю та успішної реалізації 

затвердженого 27.09.2022 року Кабінетом Міністрів України плану заходів з реалізації 

Стратегії боротьби з організованою злочинністю; 

4) одним з пріоритетних напрямків у роботі Служби безпеки, Міністерства 

внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро України загалом, і 

Національної поліції України зокрема повинен бути напрямок щодо протидії 

організованій злочинності та корупції у різних сферах життєдіяльності держави; 
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5) існує необхідність постійного адаптування правоохоронних органів до нових 

тенденцій і викликів щодо боротьби з організованими групами та злочинними 

організаціями, які існують в умовах сьогодення; 

6)  бажано враховуючи сучасні виклики оновлювати алгоритми виявлення, 

попередження, припинення та розслідування злочинів, вчинених організованими групами 

та злочинними організаціями; 

7) розширювати міжнародне співробітництво з уповноваженими компетентними 

органами іноземних держав у цій сфері. 

За підсумками обговорення питань, які були висвітлені доповідачами, в умовах 

правового режиму воєнного стану діяльність усіх гілок влади, наукового загалу та 

державних інституцій з питань боротьби з організованою злочинністю повинна й надалі 

бути спрямована на: 

‒ удосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби з 

організованою злочинністю; 

‒ реформування чинного законодавства в умовах сьогодення щодо 

інформаційно-аналітичного, наукового та кадрового забезпечення державних органів, що 

беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю; 

‒ формування ефективної системи інституційного забезпечення боротьби з 

організованою злочинністю; 

‒ розроблення та впровадження методики проведення кримінального аналізу та 

аналізу ризиків організованої злочинності, що відповідає стандартам ЄС; 

‒ розроблення та впровадження системи проведення моніторингу, оцінки 

ефективності діяльності та контролю за реалізацією державної політики у сфері боротьби 

з організованою злочинністю; 

‒ розроблення та впровадження єдиної захищеної інформаційної системи 

суб’єктів боротьби з організованою злочинністю; 

‒ забезпечення прямого безпосереднього доступу суб’єктів боротьби з 

організованою злочинністю до державних інформаційних ресурсів; 

‒ підготовка рекомендацій за результатами проведення моніторингу та 

узагальнення судової практики щодо розгляду кримінальних проваджень за ознаками 

організованої злочинної діяльності; 

‒ проведення інженерно-технічних, дослідно-конструкторських робіт та 

створення апаратних і програмних комплексів з метою виконання завдань щодо боротьби 

з організованою злочинністю; 

‒ розроблення та запровадження процедури підбору кадрів, що ґрунтується на 

рівних можливостях, прозорості, об’єктивній оцінці та особливих вимогах до досвіду і 

кваліфікації; 

‒ запровадження механізмів координації та взаємодії у сфері боротьби з 

організованою злочинністю; 

‒ запобігання організованій злочинності та боротьба із злочинними 

організаціями у сферах із високим ризиком її прояву; 

‒ залучення громадськості до активної участі в боротьбі з організованою 

злочинністю; 

‒ належне інформаційно-аналітичне, наукове та кадрове забезпечення 

державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю; 

‒ розроблення заходів із підвищення рівня спеціалізації, фахової підготовки та 

перепідготовки кадрів, діяльність яких безпосередньо пов’язана із протидією 

організованій злочинності; 

‒ покращення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з організованою 

злочинністю. 
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 9 грудня 2022 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні 

проблеми державотворення, право творення та правозастосування», організований 

кафедрою загальноправових дисциплін. 

 

До наукової дискусії долучилися 70 учасників із Києва, Одеси, Львова, Дніпра, 

Запоріжжя, Полтави, Сум, Черкас – науковці, практики, представники органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій. 

Відкрила захід та привітала учасників проректорка університету, доктор 

юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Л. Наливайко. Вона зазначила, 

що захід приурочено до міжнародного свята, що знаменує річницю ухвалення Загальної 

декларації прав людини – Міжнародного Дня захисту прав людини та проводиться в 

межах Всеукраїнського тижня права. Традиція проведення семінару має вже понад 

десятилітню історію. 

 

З вітальними словами до учасників звернулись Народний депутат України 

Д. Припутень, голова Третього апеляційного адміністративного суду А. Коршун, голова 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду А. Коренев, проректор 

Львівського державного університету внутрішніх справ О. Балинська, начальник відділу 

організаційної роботи, документування та контролю Південно-Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) І. Васіна, декан 

юридичного факультету Національного університету «Запорізька політехніка» Ю. Філей, 

директор Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ В.я Савіщенко. 

Серед спікерів заходу: професор кафедри кримінально-правових дисциплін 

Університету митної справи та фінансів В. Тертишник, професор кафедри міжнародного 

права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету Б. Бабін, 

головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради України 

Н. Камінська, професор кафедри «Політологія та право» Національного університету 

«Запорізька політехніка» Ю. Кириченко та багато інших. 

За результатами проведення наукового семінару підготовлено резолюцію до 

органів державної влади, а також передбачається видання збірника тез доповідей.  
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VIII International Student Summit: the winners are determined! 

 

The Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs summed up the results of the 

International Student Summit "Human Rights and Global Security", held on November 3-4, 

2022. 

 

The event brought together students of higher legal education from all over Ukraine and 

foreign countries. Among the scientific projects submitted to the competition, the best 15 were 

selected. 37 students and cadets represented their educational institutions.  

 

The second day of the summit started with a speech by the rector of the university, 

doctor of legal sciences, associate professor, Honored lawyer of Ukraine, police colonel Andrii 

Fomenko. He noted the high level of preparation of all 10 participating teams, which have 

already given presentations. He thanked the experts for the exciting and helpful master classes, 

in particular, the president of the All-Ukrainian public organization "Association of Ukrainian 

Lawyers" Vasyl Kostytskyi for covering the current topic - the protection of human rights in the 

context of military operations. 
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"Despite the military actions, the 

participants of the summit and their academic 

supervisors, with their selfless and tireless work, 

make a significant contribution to the formation of 

the scientific future of the free and independent 

Ukrainian state," the rector noted. 

 

Andriy Fomenko wished the participants 

and guests success in the implementation of the 

tasks, creative inspiration, fruitful results, self-

confidence, and victory.  
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Vasyl Kostytskyi, President of the Association of Ukrainian Lawyers, Doctor of Law, 

Professor, Honored Lawyer of Ukraine, and Academician of the National Academy of Legal 

Sciences of Ukraine addressed the organizers and students with a congratulatory speech. 

"It has been known since 

ancient times that law is not only a 

measure of goodness and justice but 

also an art. And science is a creative 

activity, also an art that works and 

speaks, even when the guns are roaring. 

And you, the participants, demonstrated 

it. It is charming to note that this spirit 

of freedom and democracy is the 

absence of any complexes, the absence 

of fear of expressing one's opinion," said 

the professor and wished victory.  

 

 

 

Anatolii Korshun, head of the Dnipropetrovsk 

Appeal Administrative Court, also joined in the 

congratulatory words, who noted the relevance of the 

summit and its importance for the development of 

student youth.  

 

"Wars are ending. Tomorrow, current cadets 

and students will stand up to protect the interests of our 

state, the rights, and freedoms of man and citizen, and 

begin the reconstruction of Ukraine. I sincerely hope 

that the knowledge and skills acquired at the university, 

in particular at such events, will give young people 

confidence and motivation for further fruitful work for 

the benefit of our country, for the rule of law and 

democracy," he said.  
 

  


