Звіт щодо проведення науково-практичних заходів у 2011 році
У ході побудови демократичної, соціальної, правової Української держави, відбуваються істотні зміни у всіх сферах
суспільного життя. Процес державотворення висуває перед державою низку важливих, невідкладних завдань, які
вимагають якнайшвидшого, компетентного вирішення. Серед таких завдань, зокрема, є подолання соціальноекономічного кризового становища, яке переживає країна, а також послідовне й ефективне втілення в життя положень
Конституції України. Ці завдання органічно пов’язані між собою, адже вихід з кризового становища можливий лише за
умови відповідно організованої діяльності держави, всіх її інституцій та правового регулювання соціальних процесів.
Водночас, держава зможе відігравати таку роль, якщо її діяльність у цьому напрямі буде науково обґрунтованою,
базуватиметься на врахуванні вітчизняного і закордонного досвіду, досягнень світової практики.
Обмінятися досвідом, результатами власних аналітичних та емпіричних досліджень мали можливість учасники
науково-практичних заходів, які відбулися на базі нашого університету протягом 2011 року.
З метою забезпечення такого обміну та особистого спілкування між вченими вищих навчальних закладів і науководослідних установ за 2011 р у ЛьвДУВС було організовано і проведено 39 науково-практичних та теоретико-методичних
заходів (34 планових та 5 позапланових). А саме:
- 6 міжнародних науково-практичних заходів;
- 7 звітних науково-практичних конференцій;
- 1 всеукраїнська науково-практична конференція;
- 1 науково-практична конференція;
- 9 засідань круглих столів;
- 8 науково-практичних семінарів;
- 4 курсантсько-студентських наукових заходів;
- 2 міжвузівські науково-практичні конференції;
- 1 Інтернет-конференція.
ЗОКРЕМА
3 міжнародні науково-практичні конференції:
- «Компаративістські читання», 29-30 квітня (Видано збірник тез).
- «Охорона громадського порядку під час проведення чемпіонату з футболу «Євро-2012»», 20 травня. (Видано збірник
тез).
- «Психологічні аспекти національної безпеки», 27-28 жовтня (Видано збірник тез).
1 міжнародний симпозіум:
- «Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань», 23-24 вересня.
1 засідання міжнародного круглого столу:
- «Соціальний капітал та політико-правова участь: сучасні аспекти дослідження та розвитку», 29 вересня.
1 міжнародний семінар:
- «Поліція в демократичній державі. Дотримання конституційних прав і свобод громадян. Співробітництво поліції і
громадян», 22 листопада.
1 науково-практична конференція:
- «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному
процесі, взаємодії з іншими службами», 14 грудня.
7 звітних науково-практичних конференцій:
- Звітна наукова конференція юридичного факультету, 11 лютого.
- Звітна наукова конференція факультету з підготовки слідчих, 25 березня. (Видано збірник тез).
- Звітна наукова конференція факультету економічної безпеки, 25 лютого. (Видано збірник тез).
- Звітна наукова конференція факультету кримінальної міліції, 14 квітня. (Видано збірник тез).
- Звітна наукова конференція ад’юнктів, аспірантів та здобувачі «Проблеми правової реформи та розбудови
громадянського суспільства в Україні», 30 вересня. (Видано збірник тез).
- Звітна наукова конференція економічного факультету, 16 грудня.
- Звітна наукова конференція психологічного факультету, 26 грудня.
9 засідань круглих столів:
- «Протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в Україні», 4 лютого.
- «Проблеми державотворення та правотворення в Україні», 18 лютого. (Видано збірник тез).
- «Психологічні аспекти формування позитивної громадської думки щодо міліції в українському суспільстві», 1 квітня.
- «Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти», 14 квітня. (Видано збірник тез).
- «Актуальні проблеми морального та естетичного виховання курсантсько-студентської молоді в процесі
викладання соціально-гуманітарних дисциплін», 6 травня.
- «Оперативно-розшукове виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються в податковій сфері», 13 травня.

- «Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики», 24 червня.
- «Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспект», 7 жовтня.
- «Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні
проблеми та наукове прогнозування», 9 грудня.
8 науково-практичних семінарів:
- «Бюджетна політика України в умовах формування нового бюджетно-податкового законодавства», 17 січня.
- «Податкова політика України в умовах формування нового бюджетно-податкового законодавства», 28 січня.
- «Інструментальна база системи контролінгу в діагностиці економічної безпеки підприємства», 15 квітня.
- «Професійна комунікація: мова, культура, право», 20 жовтня.
- «Захист права власності на землю та землекористування», 21 жовтня.
- «Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки курсантів і студентів вищих навчальних
закладів», 11 листопада.
- «Особливості розкриття та розслідування підрозділами МВС України злочинів проти життя та здоров’я особи», 18
листопада.
- «Проблеми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання», 25 листопада.
2 міжвузівські науково-практичні конференції:
- «Реструктуризація доходів державного бюджету в системі антикризового управління фінансовою системою», 4
березня. (Видано збірник тез).
- «Стратегія фінансово-економічної безпеки України та її реалізація», 14 жовтня.
1 всеукраїнська науково-практична конференція:
- «Правове, організаційне та методичне забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ», 10 червня (Видано збірник тез).
1 всеукраїнська курсантсько-студентська наукова конференція:
- «Механізм правового регулювання правоохоронної та правовозахисної діяльності в умовах формування
громадянського суспільства» (Осінні юридичні читання), 4 листопада (Видано збірник тез).
3 курсантсько-студентські наукові конференції:
- «Соціально-економічний розвиток і безпека України: філософія, стратегія, тактика», 17 березня.
- «Законність і правопорядок у сучасному суспільстві (іноземними мовами)», 8 квітня. (Видано збірник тез.)
- «Сковородинські читання. Трансформаційні процеси в українському суспільстві», 1 грудня.
1 всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція:
- «Роль гуманітарних наук у формуванні світогляду працівника ОВС», 3 червня.

Усі науково-практичні заходи забезпечуються відповідною організаційною та розпорядчою документацією. У наукових
конференціях, семінарах та засіданнях круглих столів брали участь науково-педагогічні працівники, курсанти і студенти
Львівського державного університету внутрішніх справ, інших відомчих та цивільних вищих навчальних закладів,
представники практичних підрозділів органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій тощо. Серед них представники Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна, Луганського державного університету внутрішніх справ, Київського
національного університету внутрішніх справ, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
Національного університету державної податкової служби України, Волинського державного університету імені Лесі
Українки, Львівського національного університету імені Івана Франка, Донецького юридичного інституту ЛДУВС,
Запорізького національного університету, Національної академії Служби Безпеки України, Одеського національного
університету ім. І. Мечнікова, Національного університету Державної податкової служби України, Національного
університету „Острозька академія”, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Львівської
комерційної академії, Міжрегіональної Академії управління персоналом. У роботі науково-практичних заходів брали
участь іноземні гості з Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща. Університет співпрацює з Фондом
Ганса Зайделя.
До роботи наукових заходів було залучено 83 представники практичних органів. Зворотним зв’язком між нашим
університетом та практичними підрозділами ОВС у контексті проведення науково-практичних заходів є підготовка та
розповсюдження відповідних збірників матеріалів конференцій, резолюцій і рекомендацій.
Відділ організації наукової роботи постійно інформує науково-педагогічних працівників про проведення науковопрактичних заходів за межами університету. У 2011 році до університету надійшло близько 90 листів-запрошень до
участі у науково-практичних заходах.
Загалом проведені заходи суттєво вплинули на підвищення іміджу університету в науковому світі, дали можливість
повніше реалізувати свій потенціал досвідченим працівникам та отримати необхідний досвід молодим, початкуючим
науковцям, курсантам і студентам, створили необхідні умови для апробації наукових досліджень у різних галузях
юридичної науки.

