Звіт щодо проведення науково-практичних заходів у 2013 році
З метою забезпечення обміну науковими досягненнями та особистого спілкування між вченими
вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ у 2013 році відбулося 29 наукових форумів,
серед яких:
5 міжнародних науково-практичних заходів:
- «Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (12
квітня) із виданням збірника;
- «Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави» (31 травня)
із виданням збірника;
- «Боротьба з торгівлею людьми» (21 червня) із виданням збірника;
- «Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року: правові та процесуальні аспекти» (19-20
вересня) із виданням збірника;
- «Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави» (22 листопада) із
виданням збірника.
2 звітні наукові конференції:
- усіх кафедр до Дня науки в Україні (17 травня) із виданням збірника;
- ад’юнктури «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в
Україні» (27 вересня) із виданням збірника.
2 науково-практичні конференції:
- «Актуальні проблеми економічної безпеки в контексті трансформації ринкової економіки» (12
грудня) із виданням збірника;
- «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності
ОВС та навчальному процесі» (27 грудня, електронна публікація).
2 наукові семінари:
- «Системна діагностика фінансової сфери» (24 січня) із виданням збірника;
- «Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики» (14 червня).
6 засідань круглих столів:
- «Проблеми та перспективи реформування кримінального процесу в Україні» (15 лютого);
- «Детермінанти професіоналізації як умова розвитку освітнього простору суспільства» (22
березня);
- «Сучасні механізми забезпечення ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах
МВС України» (24 травня);
- «Питання вдосконалення господарського та цивільного процесуального законодавства
України» (11 жовтня);
- «Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини» (15
листопада);
- «Актуальні проблеми удосконалення професійно-психологічної підготовки працівників міліції
громадської безпеки в умовах сьогодення»(26 грудня).
5 науково-практичних семінарів:
- «Теоретико-методичні основи фізичного виховання та спорту студентів вищих навчальних
закладів» (29 березня);
- «Проблеми вдосконалення діяльності служб та підрозділів ОВС щодо виявлення, попередження
та припинення корупційних проявів» (5 квітня);
- «Використання форм та методів проведення практичних занять із спеціальної фізичної та

вогневої підготовки в екстремальних ситуаціях» (6 червня);
- «Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспект» (4 жовтня);
«Актуальні проблеми тактико-спеціальної та фізичної підготовки курсантів» (29 листопада).
5 курсантсько-студентських наукових заходів:
- «Соціально-економічний розвиток і безпека України: філософія, стратегія, тактика» (14
березня);
- «Правова та правоохоронна діяльність: європейський досвід та українські реалії» (іноземними
мовами, 19 квітня) із виданням збірника;
- «Актуальні проблеми приватного права в Україні» (26 квітня) із виданням збірника;
- «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах
формування громадянського суспільства (осінні читання)» (1 листопада) із виданням збірника;
- «Професійна комунікація: мова, культура, право» (7 листопада) із виданням збірника.
2 Інтернет-конференції:
- «Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника органів внутрішніх
справ» (7 червня) із виданням збірника;
- «Правоохоронна діяльність: конституційні та адміністративно-правові аспекти» (25 жовтня,
електронна публікація).

Усі науково-практичні заходи забезпечувалися 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, Луганського
державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, Національної академії внутрішніх
справ, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Донецького державного
університету управління, Волинського державного університету імені Лесі Українки, Львівського
національного університету ім. І. Франка, Донецького юридичного інституту, Запорізького
національного університету, Національної академії Служби Безпеки України, Національного
університету Державної податкової служби України, Київського національного університету ім. Т.Г.
Шевченка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського
університету ім. Альфреда Нобеля, Львівської комерційної академії, Міжрегіональної Академії
управління персоналом, НУ «Одеська юридична академія», Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності, НУ «Львівська політехніка» та ряду інших. У роботі науково-практичних
заходів брали участь іноземні гості з Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Польща,
Республіки Молдова, Азербайджанської Республіки, Грузії. Університет співпрацює з Фондом Ганса
Зайделя.
До роботи наукових заходів було залучено близько 210 представників 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.

