Звіт щодо проведення науково-практичних заходів у 2015 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 науковими досягненнями та особистого спілкування між вченими
вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ за 2015 р. у ЛьвДУВС було організовано і
проведено 23 науково-практичних та теоретико-методичних заходів (у т.ч. 1 - позапланово).
Зокрема:
- 1 міжнародна науково-практична конференція;
- 2 звітні наукові конференції;
- 2 науково-практичні конференції;
- 4 засідань круглих столів;
- 8 наукових та науково-практичних семінарів;
- 5 курсантсько-студентські наукові заходи;
- 1 міжнародний форум (позапланово).
1 міжнародна науково-практична конференція:
- «Теоретичні та практичні засади протидії злочинності в сучасних умовах» 16 жовтня (з
виданням збірника наукових доповідей);
2 звітні наукові конференції:
- звітна наукова конференція університету, 15 травня;
- звітна наукова конференція ад’юнктів, аспірантів та здобувачів, 16 жовтня;
2 науково-практичні конференції:
- «Актуальні проблеми економічної безпеки в контексті трансформації ринкової економіки», 10
грудня;
- «Проблеми застосування інформаційних технологій, у діяльності ОВС та навчальному
процесі» (електронна публікація), 17 грудня.
4 засідань круглих столів:
- «Проблеми особистості в освітньому просторі держави», 15 квітня;
- «Конструктивна взаємодія міліції (поліції) і населення в соціумі» (з виданням збірника наукових
доповідей), 29 жовтня;
- «Конфлікти в органах внутрішніх справ: способи вирішення та профілактика», 12 листопада;
- «Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції» (з виданням збірника
наукових доповідей), 3 грудня;
8 науково-практичних семінарів:
- «Дидактичні особливості організації занять у вищій школі», 26 лютого;
- «Стійкість фінансової системи України в умовах євроінтеграції» 26 березня;
- «Теоретико-методичні основи фізичного виховання та спорту курсантів та студентів вищих
навчальних закладів», 3 квітня;
- «Проблеми вдосконалення діяльності служб та підрозділів ОВС щодо виявлення, попередження
та припинення корупційних проявів», 17 квітня;

- «Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики», 25 червня;
- «Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспекти»», 2 жовтня;
- «Забезпечення права на працю та права на соціальний захист в умовах входження України в ЄС»,
9 жовтня;
- «Актуальні проблеми тактико-спеціальної та фізичної підготовки курсантів вищих навчальних
закладів системи МВС України», 27 листопада;
5 курсантсько-студентські наукові заходи:
- «Правова та правоохоронна діяльність: європейський досвід та українські реалії (іноземними
мовами)» (електронне видання), 2 квітня;
- «Перспективи розвитку приватного права в Україні» (з виданням збірника наукових доповідей),
24 квітня;
- «Соціально-економічний розвиток і безпека України: філософія, стратегія, тактика» (з виданням
збірника наукових доповідей), 29 квітня;
- Всеукраїнська курсантсько-студентська наукова конференція «Механізм правового регулювання
правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства
(осінні читання)», 20 жовтня (з виданням збірника наукових доповідей);
- «Професійна комунікація: мова, культура, право» (планується видання збірника наукових
доповідей), 5 листопада.
1 міжнародний форум (позапланово):
- «Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи », 1718 вересня.

До участі у роботі науково-практичних заходів, який були проведені на базі ЛьвДУВС, долучилися
науковці, курсанти, студенти, аспіранти та магістранти нашого університету, Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності, Львівського інституту банківської справи, Львівського
національного університету імені Івана Франка, Львівської комерційної академії, Національної
академії внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Харківського
національного університету внутрішніх справ, Національної академії Служби безпеки України,
Рівненського Інституту Київського університету права НАН України, Волинського національного
університету імені Лесі Українки, Хмельницького університету управління і права, а також
представники багатьох практичних підрозділів, серед яких посадовці Управлінь Національної поліції
України в областях, управління патрульної поліції в м. Львові та ін.
Більшість заходів відбувалася в безпосередньо живій, дискусійно гострій формі, що дозволило
висловити і співставити різні, часом і суперечливі погляди й спостереження, відтак спільно виробити
виважені, найбільш оптимальні теоретичні узагальнення й практичні рекомендації.

