Звіт щодо проведення науково-практичних заходів у 2014 році
Наступність досвіду і знань, єдність традицій і новаторства - суттєва особливість розвитку науки в
цілому і науки в вищому навчальному закладі зокрема. У розвитку сучасного суспільства важливу
роль відіграє наукова інформація. Її поширення та використання мають істотне значення не лише для
розвитку безпосередньо самої науки, але й для людської цивілізації в цілому. Особливе місце в
системі розповсюдження інформації належить комунікації, тобто обміну результатами емпіричного
та наукового досвіду між ученими і спеціалістами. Обмін інформацією, як правило, проводиться у
вигляді науково-практичних та теоретико-методичних заходів.
З метою забезпечення обміну досвідом, результатами власних досліджень, використання всіх
нагромаджених знань та особистого спілкування між вченими вищих навчальних закладів і науководослідних установ у 2014 році в ЛьвДУВС відбулося 25 науково-практичних заходів (1 - позапланово),
а саме:
- 1 міжнародна науково-практична конференція;
- 1 міжнародний симпозіум;
- 3 науково-практичні конференції;
- 3 звітна наукова конференція;
- 8 науково-практичних семінарів;
- 1 науковий семінар;
- 4 круглих столи;
- 4 курсантсько-студентські наукові конференції.
Зокрема:
1 міжнародна науково-практична конференція:
- «Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах» (31 жовтня), з виданням збірника;
1 міжнародний симпозіум:
- «Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 2013-2014
років в Україні» (24 жовтня), з виданням збірника;
3 науково-практичні конференції:
- «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції
України» (25 квітня), з виданням збірника;
- «Актуальні проблеми економічної безпеки в контексті трансформації ринкової економіки» (11
грудня), з виданням збірника;
- «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності
ОВС та навчальному процесі» (26 грудня), електронне видання;
3 звітні наукові конференції:
- загальноуніверситетська (16 травня);
- звітна наукова конференція ад’юнктів, аспірантів та здобувачів «Проблеми правової реформи
та розбудови громадянського суспільства в Україні» (17 жовтня), електронне видання;
- всеукраїнська курсантсько-студентська наукова конференція «Механізм правового регулювання
правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського
суспільства» (21 жовтня), з виданням збірника;
8 науково-практичних семінарів:
- «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії вчинення насильству в
сім’ї» (28 лютого);
- «Теоретико-методичні основи фізичного виховання і спорту курсантів та студентів вищих

навчальних закладів» (4 квітня);
- «Проблеми вдосконалення діяльності служб та підрозділів ОВС щодо виявлення, попередження
та припинення корупційних проявів» (11 квітня);
- «Особливості затримання озброєних злочинців у приміщенні» (5 червня);
- «Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспекти» (3 жовтня);
- «Проблеми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання» (14 листопада);
- «Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі» (20
листопада), з виданням збірника;
- «Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки курсантів і студентів вищих
навчальних закладів» (28 листопада);
4 курсантсько-студентські наукові заходи:
- регіональна курсантсько-студентська конференція «Публічно-приватне партнерство ? сучасна
парадигма розвитку української держави» (14 березня), з виданням збірника;
- міжвузівська студентська науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток і
безпека України: філософія, стратегія, тактика» (20 березня), з виданням збірника;
- науково-практична конференція ад’юнктів, курсантів і студентів «Правова та правоохоронна
діяльність: європейський досвід та українські реалії» (іноземними мовами, 10 квітня), з виданням
збірника;
- «Професійна комунікація: мова, культура, право» (6 листопада), з виданням збірника;
1 науковий семінар:
- «Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики» (19 червня);
4 засідання круглих столів:
- «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах
кризового суспільства» (27 березня);
- «Контролінг як інструмент зміцнення системи економічної безпеки суб’єктів
господарювання» (24 квітня);
- «Трансформація ціннісних орієнтацій професійного становлення світогляду працівників ОВС
України в сучасному полікультурному суспільстві» (30 травня), з виданням збірника;
- «Проведення переговорів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій» (24 жовтня).
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, 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, Львівської комерційної
академії, Міжрегіональної Академії управління персоналом, НУ «Одеська юридична академія»,
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, НУ «Львівська політехніка» та ряду
інших.
Всього у роботі заходів взяло участь близько 2000 науковців, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів,
курсантів та студентів.
Проведення всіх наукових форумів було забезпечене відповідною організаційно-розпорядчою та
звітною документацією.

Науковці нашого університету беруть участь у науково-практичних заходах, які відбуваються на базі
інших навчальних закладів на наукових установ України. Протягом 2014 р. до роботи наукових
форумів, які відбувалися за межами ЛьвДУВС, долучилося понад 100 працівників нашого
університету. Заходи відбувалися на базі Східноукраїнського національного університету імені Лесі
Українки (м. Луцьк), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національної
академії прокуратури України (м. Київ), Запорізької міської громадської організації «Істина»,
Західноукраїнської організації «Центр правничих ініціатив», Кременчуцького національного
університету ім. М. Остроградського, Національного лісотехнічного університету України (м. Львів),
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ та ряду інших вищих навчальних закладів та громадських організацій України.

