Звіт
щодо проведення науково-практичних заходів
у Львівському державному університеті внутрішніх справ
у 2017 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 2017 року. Було
організовано і проведено 28 заходів (6 – позапланово).
Зокрема:
1звітна наукова конференція;
2міжнародні науково-практичні конференції;
1міжнародний круглий стіл;
1Львівський форум кримінальної юстиції;
1освітньо-науковий форум;
3науково-практичні конференції;
9наукових, науково-практичних та практичних семінарів;
4круглих столів;
6курсантсько-студентських наукових заходів.
1 звітна наукова конференція:
звітна наукова конференція університету, 19 травня, електронне видання;
2 міжнародні науково-практичні конференції:
«Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах»,
10 листопада, із виданням збірника;
«Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними
структурами України та ВНЗ зі специфічними умовами навчання», 22 грудня,
із виданням електронного збірника;
1 міжнародний круглий стіл (позапланово):
«Досвід поліцейського капеланства у США: передумови та доцільність
впровадження капеланства в Національній поліції України», 21 квітня
позапланово;
1 Львівський форум кримінальної юстиції (позапланово):
«Кримінальна юстиція в очікуванні змін», 22-23 вересня;
1 освітньо-науковий форум (позапланово):
«Інноваційні технології підготовки поліцейських кадрів в умовах
реформування освіти МВС України», 27-28 жовтня;
3 науково-практичні конференції:
«Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону,
підприємства», 26 травня, із виданням збірника;
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«Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві», 20 жовтня, із
виданням збірника;
«Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні»,
15 грудня, із виданням електронного збірника;
9 наукових та науково-практичних семінари (1 – позапланово):
«Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо
виявлення, попередження та припинення корупційних проявів», 7 квітня із
виданням електронного збірника;
«Правовий режим державних реєстрів та їх роль у здійсненні
господарської діяльності», 21 квітня із виданням збірника;
«Можливості платформи Web Of Science для якісних наукових
досліджень та навчання», 17 травня, позапланово;
«Тлумачення та застосування стандартів Європейської Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод», 22 червня, із виданням
збірника;
«Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики», 23 червня
із виданням електронного збірника;
«Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів: соціальний і
правовий аспекти», 29 вересня;
«Роль Національної поліції України в соціально-економічних відносинах:
теорія та практика», 17 листопада;
«Актуальні проблеми тактико-спеціальної та фізичної підготовки
курсантів вищих навчальних закладів МВС України», 24 листопада;
«Процесуальне
та
криміналістичне
забезпечення
досудового
розслідування», 1 грудня, із виданням електронного збірника;
4 круглих столів (1 позапланово):
«20 років потому – погляд у майбутнє», 26 вересня, позапланово;
«Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної
безпеки України», 26 жовтня;
«Сучасні стратегії та перспективи оптимізації взаємодії поліції і
населення в соціумі», 23 листопада, із виданням електронного збірника;
«Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції»,
8 грудня із виданням збірника;
6 курсантсько-студентських наукових заходів (1 – позапланово):
«Соціально-економічний розвиток і безпека України: філософія та
тактика», 23 березня із виданням збірника;
«Правозахисна та правоохоронна діяльність: європейський досвід та
українські реалії», 31 березня, із виданням електронного збірника;
«ENTER in царство Психеї», 27 квітня, позапланово;
«Приватне право України в умовах євроінтеграції», 28 квітня із виданням
збірника;
«Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної
діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання»),
27 жовтня, із виданням збірника;
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«Професійна комунікація: мова, культура, право», 3 листопада, із
виданням електронного збірника.
Позапланові заходи:
- міжнародний круглий стіл «Досвід поліцейського капеланства у США:
передумови та доцільність впровадження капеланства в Національній поліції
України», 21 квітня. Відбувся за ініціативи Міністерства культури України та
Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнсько-військового
братства. Було обговорено використання досвіду поліцейського капеланства
США в Україні та можливі шляхи його впровадження в ході реформування
правоохоронних органів в Україні. У заході взяли участь представники
капеланської служби поліцейського департаменту міста Тулса (Оклахома,
США), Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства
культури
України,
Всеукраїнського
міжконфесійного
релігійного
християнсько-військового братства та науковці ЛьвДУВС.
- студентська науково-практична конференція «ENTER in царство
Психеї», 27 квітня. Приурочена до святкування Дня психолога. Ініційована
кафедрою психології управління факультету № 7 ЛьвДУВС. Робота заходу
тривала в режимі пленарного засідання та майстер-класів (тренери – Василець
Н., Мрака Н., Вільхова Г.).
- семінар «Можливості платформи Web Of Science для якісних наукових
досліджень та навчання», 17 травня, який провела спеціаліст з навчання
компанії Clarivate Analytics (в минулому відділення IP and Science Thomson
Reuters), виробника наукометричної бази даних Web of Science, що індексує
понад 180 000 найкращих світових видань, кандидат біологічних наук Ірина
Тихонкова. Було наголошено, що платформа Web of Science дає можливість
науковцю знайти не лише актуальну і перевірену інформацію за темою
дослідження, а також потенційних співвиконавців з інших країн, установипартнери та визначитися з можливими джерелами фінансування. Повна
індексація усіх переліків літератури усіх видань колекції (більше 1 млрд.
записів) створює можливості точних науко-метричних оцінок і прогнозу
розвитку певної наукової галузі та установи.
- Львівський форум кримінальної юстиції на тему «Кримінальна юстиція
в очікуванні змін» (22-23 вересня), організований Координатором проектів
ОБСЄ в Україні та ГО «Львівський форум кримінальної юстиції».
Співорганізатором наукового заходу виступив Львівський державний
університет внутрішніх справ.
- круглий стіл «20 років потому – погляд у майбутнє» (до 20-ої річниці
обміну делегаціями між поліцією США та УМВСУ у Львівській області), 26
вересня. Організовано безпосередніми учасниками міжнародного проекту
«Гармонія» за сприяння керівництва ГУ НП у Львівській області. Обговорено
суспільно-політичне значення та вплив візитів на реформування системи МВС,
проблеми, етапність та пріоритетність цього процесу у контексті сучасних
політичних викликів.
- освітньо-науковий
форум «Інноваційні технології підготовки
поліцейських кадрів в умовах реформування освіти МВС України»,
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27-28 жовтня. Організовано науковцями Національної академії внутрішніх
справ та Львівського державного університету внутрішніх справ. Було
обговорено найактуальніші проблеми підготовки поліцейських в освітніх
закладах системи МВС і запропоновано шляхи їх вирішення.
Цьогоріч учасниками науково-практичних заходів були представники:
Управління внутрішньої безпеки у Львівській області Департаменту
внутрішньої
безпеки
Національної
поліції
України;
Львівського
територіального управління Національного антикорупційного бюро України;
УСБУ у Львівській області; Управління захисту економіки у Львівській області
Департаменту захисту економіки Національної поліції України; СУ ГУНП у
Львівській області; Державної прикордонної служби України; Управління
забезпечення прав людини Національної поліції України; Львівської обласної
прокуратури; Личаківського районного суду м. Львова, Господарського суду
Львівської області, нотаріату, Центру правової інформації та консультації,
західноукраїнської філії правової корпорації «Татаров, Фаринник, Головко»,
Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради,
Львівської міської ради, Консультативної місії Європейського Союзу,
Освітнього комплексу поліцейської освіти (Чеська республіка), Вищої школи
поліції в м. Щитно (Республіка Польща), Вищої школи безпеки у м. Перемишль
(Республіка Польща), Міської комендатури поліції в м. Перемишль (Республіка
Польща), Вищої школи маркетингового управління та іноземних мов у
м. Катовіце (Республіка Польща), Львівського торговельно-економічного
університету, ВНЗ «Львівський інститут менеджменту», Львівського
торговельно-економічного
університету,
технологічного
коледжу
Національного університету «Львівська політехніка», навчально-наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка», Івано-Франківського університету права імені Короля Данила
Галицького, Львівського національного університету імені Івана Франка,
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного
лісотехнічного університету України Вишнянського коледжу Львівського
національного аграрного університету та ін.
Всього у роботі заходів взяло участь близько 2000 практиків, 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 2017 р. до роботи наукових заходів, які відбувалися
за межами ЛьвДУВС, працівників нашого університету долучилися близько
200 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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