Звіт
щодо проведення науково-практичних заходів
у Львівському державному університеті внутрішніх справ
у 2016 р.
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 науковопрактичних та теоретико-методичних заходів, які відбулися у Львівському
державному університеті внутрішніх справ протягом 2016 року. Було
організовано і проведено 21 захід.
Зокрема:
1міжнародна науково-практична конференція;
1звітна наукова конференція;
1форум кримінальної юстиції;
3всеукраїнські науково-практичні конференції;
2науково-практичні конференції;
5наукових та науково-практичних семінари;
3круглі столи;
5курсантсько-студентських наукових заходів.
1 міжнародна науково-практична конференція:
«Теорія та практика правоохоронної діяльності» (11 листопада, з
виданням збірника наукових доповідей);
1 звітна наукова конференція:
звітна наукова конференція університету (20 травня, електронне
видання);
1 форум кримінальної юстиції (позапланово):
«Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та
прогноз подальшого розвитку» (23-24 вересня);
3 всеукраїнські науково-практичні конференції:
«Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи»
(22 квітня, з виданням збірника наукових доповідей);
«Психічне здоров′я особистості у кризовому суспільстві» (21 жовтня, з
виданням збірника наукових доповідей);
«Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні»
(16 грудня, з виданням збірника наукових доповідей);
2 науково-практичні конференції (1 - позапланово):
«Теорія кримінально-правової кваліфікації як феномен української
кримінально-правової доктрини» (16 січня, з виданням збірника наукових
доповідей, позапланово);
1

«Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних
технічних засобів у діяльності правоохоронних органів та навчальному
процесі» (23 грудня, з виданням електронного збірника наукових доповідей);
5 наукових та науково-практичних семінари (1 – позапланово):
«Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо
виявлення, попередження та припинення корупційних проявів» (8 квітня, з
виданням електронного збірника наукових доповідей);
«Психологія у видатних постатях і віхах розвитку» (25 квітня,
позапланово);
«Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики (до 20-ої
річниці Конституції України)» (24 червня, з виданням електронного збірника
наукових доповідей);
«Проблеми профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспекти» (30
вересня);
«Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки
курсантів і студентів вищих навчальних закладів» (25 листопада);
3 круглі столи:
«Проблеми професійно-психологічної підготовки працівників поліції»
(17 листопада);
«Психологічні конструкти позиціювання поліції серед населення»
(24 листопада, з виданням електронного збірника наукових доповідей);
«Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції»
(9 грудня, з виданням збірника наукових доповідей);
5 курсантсько-студентських наукових заходів:
«Правова та правоохоронна діяльність: європейський досвід та українські
реалії (іноземними мовами)» (1 квітня, з виданням збірника наукових доповідей),
«Актуальні проблеми розвитку приватного права в Україні» (15 квітня, з
виданням електронного збірника наукових доповідей);
«Соціально-економічний розвиток і безпека України: філософія та
тактика» (13 травня, з виданням збірника наукових доповідей);
«Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної
діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)»
(28 жовтня, з виданням збірника наукових доповідей);
«Професійна комунікація: історія, мова, культура, право» (4 листопада,
планується видання збірника наукових доповідей).
Цьогоріч учасниками науково-практичних заходів були представники
Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України,
Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Департаменту
захисту економіки НП України, Головного управління Державної фіскальної
служби у Львівській області, прокуратури Львівської області, районних судів м.
Львова, адвокатських агентств і громадських організацій. До роботи науковопрактичних заходів долучилися науковці, курсанти, студенти, аспіранти та
докторанти нашого університету, Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності, Львівського інституту банківської справи, Львівського
національного університету імені І. Франка, Львівського торговельно2

економічного університету, Національної академії внутрішніх справ, Одеського
державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ, Харківського національного університету
внутрішніх справ, Національної академії Служби безпеки України,
Хмельницького університету управління і права, Черкаського національного
університету імені Б. Хмельницького, Національного університету «Одеська
юридична академія», Української академії друкарства, Київського
національного університету імені Т. Шевченка, Київського національного
торговельно-економічного університету 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.
Всього у роботі заходів взяло участь близько 2800 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
форумах, які відбуваються на базі інших навчальних закладів та наукових
установ України. Протягом 2016 р. до роботи наукових заходів, які відбувалися
за межами ЛьвДУВС, працівників нашого університету долучилися близько 500
разів. Спілкування представників різних наукових шкіл, обговорення
проблемних питань, а також розповсюдження збірників матеріалів
конференцій, резолюцій і рекомендацій сприятиме поширенню правових знань
та підвищенню правової культури суспільства загалом.
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