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 тенденції 

формування» 

   політики ДОР   

2.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Проблеми 

формування 

громадянського 

суспільства в 

Україні» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра філософії та 

політології 

(Кузьменко В.В., 

завідувач кафедри, 

(063) 392-77-16) 

12.04.2018 50 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

3.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Проблемні 

питання цивільного 

та трудового права» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра цивільного 

права та процесу 

(Коваленко А.В., 

завідувач кафедри,  

тел. (0562) 31-72-49), 

Юридичний 

факультет, кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

(Нестерцова-

Собакарь О.В., 

завідувач кафедри 

(050) 952-07-59) 

13.04.2018 50 ВНЗ МВС України; 

ВНЗ м. Дніпро;  

ГУ Міндоходів в 

Дніпропетровській 

області; 

Рада адвокатів 

Дніпропетровської 

області;  

Апеляційний суд 

Дніпропетровської 

області 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

4. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Економічна та 

інформаційна 

безпека: проблеми і 

перспективи» 

Кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки (Рижков Е.В., 

завідувач кафедри, 

(050) 928-27-35) 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

13.04.2018 100 МВС України, 

Управління 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

Департаменту 

кіберполіції 

Національної 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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кримінальної поліції 

(Балабан С.М., декан 

факультету, (098) 457-

67-93 ) 

Факультет економіко-

правової безпеки 

(Кацуба Р.М., декан 

факультету, (067) 139-

99-00)  

поліції України, 

ВНЗ МВС, МОН 

України 

5.  Міжнародний 

студентський саміт 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін та 

адміністрування 

(Наливайко Л.Р., 

завідувач кафедри, 

(067) 612 -11-34) 

19-20.04.2018 150 ДДДУВС, 

Всеукраїнська 

громадська 

організація 

«Асоціація 

українських 

правників», 

Міжнародна 

громадська 

організація 

«Асоціація 

милосердя 

«Еманцїл»» (США), 

Universytet Jana 

Kochanovskiego w 

Kielcach (Польща), 

Regent university 

(США), Liberty 

university (США), 

Навчально-наукова 

лабораторія 

дослідження 

проблем статусу 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

гендерної рівності, 

 З виданням 

програми,  

рекомендацій 
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Київський 

українсько-

польський 

університет, 

Інститут 

законодавчих 

передбачень і 

правових експертиз 

(м. Київ), Науково-

дослідний інститут 

державного 

будівництва та 

місцевого 

самоврядування 

Національної 

академії правових 

наук України, 

комунальний 

позашкільний 

навчальний заклад 

«Мала академія 

наук учнівської 

молоді» 

Дніпропетровської 

обласної ради 

6.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми діяльності 

органів досудового 

розслідування» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів органів 

досудового 

розслідування, 

кафедра 

кримінального 

процесу 

(Кобзар О.Ф., 

завідувач кафедри, 

26.04.2018 

27.04.2018 

100 ВНЗ МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 



 5 

(097) 575 78-31) 

Юридичний 

факультет, 

кафедра кримінально-

правових дисциплін 

(Орел Ю.В., завідувач 

кафедри, 

(068) 550-39-23) 

7.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

курсантів, 

студентів, 

слухачів, ад’юнктів 

(аспірантів) 

та докторантів 

«Актуальні 

проблеми 

вітчизняного права 

в дослідженнях 

молодих вчених в 

світлі 

євроінтеграційних 

процесів» 

Відділ організації 

наукової роботи  

(Марченко О.В., 

начальник відділу,  

(066) 158-86-64, 

Коломоєць А.В., 

науковий 

співробітник,   

(098) 220-79-63) 

17.05.2018 100 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

8. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми протидії 

злочинності в 

Україні» 

Криворізький 

факультет,  

кафедра спеціальних 

дисциплін  

(Сіроштан Ю.В., 

завідувач кафедри,  

(067) 844-68-30)  

17.05.2018 100 ВНЗ МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

9.  Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів органів 

досудового 

18.05.2018 100 ВНЗ МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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проблеми 

кримінального 

права, кримінології 

та кримінально-

виконавчого права» 

розслідування, 

кафедра 

кримінального права 

та кримінології  

(Шаблистий В.В., 

професор кафедри, 

(097) 575-78-31) 

Юридичний 

факультет, 

кафедра кримінально-

правових дисциплін 

(Орел Ю.В., завідувач 

кафедри,  

(068) 550-39-23) 

10. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми сучасних 

лінгвістичних 

досліджень та 

застосування 

інноваційних 

технологій 

викладання  мов у 

вищій школі 

нефілологічного 

профілю» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра 

українознавства та 

іноземних мов 

(КрашенінніковаТ.В., 

завідувач кафедри,  

(050) 481-21-99) 

24.05.2018 100 зарубіжні ВНЗ, ВНЗ 

МВС та МОН 

України 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

11. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Правові та 

організаційні засади 

забезпечення 

державою 

Навчально-науковий 

інститут заочного 

навчання та 

підвищення 

кваліфікації 

(Юнін О.С., директор, 

(067) 705-48-79) 

30.05.2018 50 ВНЗ МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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правоохоронної 

функції» 

12. Всеукраїнська 

студентська наукова 

конференція 

«Безоплатна 

правова допомога в 

Україні: 

перспективи 

подальшого 

розвитку та 

модернізації» 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін та 

адміністрування 

(Наливайко Л.Р., 

завідувач кафедри, 

(067) 612 -11-34) 

05.10.2018 60 ДДУВС, юридична 

клініка «Істина», 

Дніпропетровське 

відділення Малої 

академії наук 

України, 

Навчально-наукова 

лабораторія 

дослідження 

проблем правового 

статусу внутрішньо 

переміщених осіб та 

забезпечення 

гендерної рівності 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

13. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Оперативно-

розшукова 

діяльність 

Національної 

поліції: проблеми 

теорії та практики» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

та спеціальної техніки 

(Кириченко О.В., 

завідувач кафедри,  

(056) 370-28-76) 

19.10.2018 40 ВНЗ МВС,  

НП України, СБУ, 

прокуратури,  

ДФС, Державної 

прикордонної 

служби України, 

Державної 

пенітенціарної 

служби України 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

14. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми 

кримінально-

правового, 

кримінально-

процесуального та 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів органів 

досудового 

розслідування 

(Обшалов С.В., декан 

факультету,  

(067) 637-19-69) 

кафедра 

15-16.11.2018 70 зарубіжні ВНЗ, ВНЗ 

МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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криміналістичного 

забезпечення 

безпеки України» 

кримінального права 

та кримінології  

(Примаченко В.Ф., 

т.в.о. завідувача 

кафедри,  

(097) 996-56-77) 

кафедра 

кримінального 

процесу 

(Кобзар О.Ф., 

завідувач кафедри, 

(097) 575 78-31) 

кафедра 

криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

(Чаплинський К.О., 

(097) 222-22-20) 

15. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Теоретичні та 

практичні проблеми 

застосування норм 

цивільного, 

трудового та 

господарського 

права в сучасних 

умовах» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра цивільного 

права та процесу 

(Коваленко А.В., 

завідувач кафедри,  

тел. (0562) 31-72-49), 

Юридичний 

факультет, кафедра 

цивільно-правових 

дисциплін 

(Нестерцова-

Собакарь О.В., 

завідувач кафедри 

(050) 952-07-59) 

23.11.2018 50 ВНЗ МВС України; 

ВНЗ м. Дніпро;  

ГУ Міндоходів в 

Дніпропетровській 

області; 

Рада адвокатів 

Дніпропетровської 

області;  

Апеляційний суд 

Дніпропетровської 

області 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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16. Міжнародна 

науково-практична 

конференція  

«Права людини: 

методологічний, 

гносеологічний  

та онтологічний 

аспекти», 

присвячена  

70-річчю 

проголошення 

Загальної декларації  

прав людини. 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів поліції 

превентивної 

діяльності, 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

(Боняк В.О., 

завідувач кафедри  

(050) 593-10-14) 

06.12.2018 100 зарубіжні ВНЗ, 

органи публічної 

влади, правозахисні 

громадські 

організації, 

ВНЗ МВС та МОН 

України 

 З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

Науково-практичні семінари 

17. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Актуальні 

проблеми 

оперативно-

розшукової протидії 

злочинам» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів 

кримінальної поліції, 

кафедра оперативно-

розшукової діяльності 

та спеціальної техніки 

(Кириченко О.В., 

завідувач кафедри,  

(056) 370-28-76) 

24.05.2018 30 ВНЗ МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях, СБУ, 

прокуратура, 

ДФС України, 

ДПрС України 
 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

18. Регіональний 

семінар «Актуальні 

проблеми 

криміналістичного 

забезпечення 

досудового 

розслідування» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів органів 

досудового 

розслідування, 

кафедра 

криміналістики, 

судової медицини та 

психіатрії 

(Єфімов М.М., доцент 

25.05.2018 40 ГУНП в 

Дніпропетровській 

області 

НДЕКЦ в 

Дніпропетровській 

області 
 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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кафедри,  

(097) 91-089-07) 

19. Регіональний 

семінар «Проблеми 

формування 

громадянського 

суспільства в 

Україні» 

Криворізький 

факультет, 

кафедра правових 

дисциплін  

(Дацюк Т.К., 

завідувач кафедри, 

(067) 104-25-41) 

18.10.2018 50 ДДУВС 

КНУ та ін. 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

 

20. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Психічне 

здоров’я людини і 

суспільства» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра філософії та 

політології 

(Кузьменко В.В., 

завідувач кафедри, 

(063) 392-77-16) 

25.10.2018 30 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

 

21. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Метафора 

та її історико-

науковий контекст» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра філософії та 

політології 

(Кузьменко В.В., 

завідувач кафедри, 

(063) 392-77-16) 

31.05.2018 25 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

22. Регіональний 

семінар 

«Експертиза в 

цивільному 

процесі»  

Юридичний 

факультет, 

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

(Андрієвська Л.О.,  

(067) 704-78-72, 

Новосад А.С.,  

(098) 125-22-28, 

Калініченко З.Д. 

(050) 749-47-64) 

05.11.2018 40 ВНЗ м. Дніпро 

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 

 

23. Всеукраїнський 

науково-практичний 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

08.11.2018 30 ВНЗ МВС та МОН 

України 
 

З виданням 

програми, 
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семінар «Мова і 

право» 

кафедра 

українознавства та 

іноземних мов 

(Крашеніннікова Т.В., 

завідувач кафедри,  

(050) 481-21-99) 

збірника, 

рекомендацій 

24. Регіональний 

семінар «Соціально-

правова парадигма і 

проблеми сутнісних 

перетворень в 

Україні» 

Криворізький 

факультет,  

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

(Амірова Р.І., 

завідувач кафедри, 

(067) 178-28-70) 

 

22.11.2018 50 ДДУВС 

КНУ та ін. 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

25. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

«Використання 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

діяльності 

Національної 

поліції України» 

Кафедра економічної 

та інформаційної 

безпеки (Рижков Е.В., 

завідувач кафедри, 

(0562) 31-72-60 

23.11.2018 40 МВС України, 

Управління 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

Департаменту 

кіберполіції 

Національної 

поліції України, 

ВНЗ МВС, МОН 

України  

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

26. Регіональний 

семінар «Протидія 

ґендерно 

обумовленому 

насильству в 

Україні: правовий 

захист та 

реабілітація жертв» 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін та 

адміністрування 

(Наливайко Л.Р., 

завідувач кафедри, 

(067) 612-11-34), 

29.11.2018 45 ДДУВС, 

Дніпропетровська 

ОДА, Навчально-

наукова лабораторія 

дослідження 

проблем правового 

статусу внутрішньо 

переміщених осіб та 

забезпечення 

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 
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кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

(Грицай І.О., 

завідувач кафедри 

(067) 621-52-61) 

гендерної рівності, 

Громадська 

організація «Жінки 

плюс», МОС 

«Єдиний простір» 

27. Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Природа 

та сутність людини: 

проблеми і 

судження» 

Факультет економіко-

правової безпеки, 

кафедра філософії та 

політології 

(Кузьменко В.В., 

завідувач кафедри, 

(063) 392-77-16) 

29.11.2018 25 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

28. Всеукраїнський 

науковий семінар 

«Актуальні 

проблеми 

державотворення, 

правотворення та 

правозастосування» 

Юридичний 

факультет, 

кафедра 

загальноправових 

дисциплін та 

адміністрування 

(Наливайко Л.Р., 

завідувач кафедри, 

(067) 612 -11-34) 

08.12.2018 45 ДДУВС, 

Всеукраїнська 

громадська 

організація 

«Асоціація 

українських 

правників», 

Дніпропетровська 

обласна організація 

ВГО «Асоціація 

українських 

правників» 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

Круглі столи 

29. Регіональний 

круглий стіл 

«Патріотичне 

виховання 

студентської 

молоді» (до 203-ї 

річниці від дня 

народження 

Т.Г. Шевченка) 

Юридичний 

факультет, 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

(Грицай І.О., 

завідувач кафедри, 

(067) 621-52-61)  

 

14.03.2018 20 ВНЗ м. Дніпро 

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 
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30. Регіональний 

круглий стіл 

«Політико-правові 

та соціальні 

проблеми розвитку 

сучасного 

суспільства» 

Криворізький 

факультет 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

(Амірова Р.І., 

завідувач кафедри, 

(067)  178-28-70) 

 

30.03.2018 35 Криворізький 

факультет 

ДДУВС 

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 

31. Регіональний 

круглий стіл 

«Сучасний погляд 

на педагогічну 

спадщину  

А.С. Макаренка», 

присвяченого 130-

річчю з дня 

народження 

Юридичний 

факультет, 

кафедра соціально-

гуманітарних 

дисциплін  

(Грицай І.О., 

завідувач кафедри, 

(067) 621-52-61)  

 

17.04.2018 20 ВНЗ м. Дніпро, 

Громадська рада 

«Дніпро» 

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 

32. Регіональний 

круглий стіл 

«Актуальні шляхи 

розвитку правової 

науки в Україні в 

умовах 

євроінтеграції» 

Криворізький 

факультет, 

кафедра правових 

дисциплін  

(Дацюк Т.К., 

завідувач кафедри,  

(067) 104-25-41) 

27.04.2018 35 Криворізький 

факультет 

ДДУВС 

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 

33. Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Україна та 

Європейський 

Союз: минуле, 

сучасне і 

майбутнє», 

присвячений Дню 

Європи 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів поліції 

превентивної 

діяльності, 

кафедра теорії та 

історії держави і 

права 

(Боняк В.О., 

17.05.2018 30 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 
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завідувач кафедри  

(050) 593-10-14, 

Філяніна Л.А., доцент 

кафедри, 

(067) 905-93-33) 

34. Регіональний 

круглий стіл 

«Дотримання 

європейських 

стандартів у 

кримінальному 

процесі України» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів органів 

досудового 

розслідування, 

кафедра 

кримінального 

процесу 

(Кобзар О.Ф., 

завідувач кафедри, 

(067) 791-38-32) 

25.05.2018 25 ГУНП в 

Дніпропетровській 

обл., ГУНП в 

Запорізькій обл.,  

Прокуратура в 

Дніпропетровській 

обл.,  Управління 

юстиції в 

Дніпропетровській 

обл.  

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 

35. Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Актуальні 

проблеми 

службово-бойової 

діяльності сил 

охорони 

правопорядку в 

Україні» 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів поліції 

превентивної 

діяльності, 

кафедра тактико-

спеціальної 

підготовки  

(Собакарь А.О., 

завідувач кафедри, 

(098) 961-21-64) 

Кафедра спеціальної 

фізичної підготовки 

(Богуславський В.В., 

завідувач кафедри,  

(097) 862-64-57) 

25.05.2018 50 ВНЗ МВС та МОН 

України, ГУНП в 

Дніпропетровській 

області, 

УСБУ в 

Дніпропетровській 

області, 

Національна 

академія Державної 

прикордонної 

служби України 

ім. Богдана 

Хмельницького 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

36. Регіональний 

круглий стіл 

«Приватноправове 

Юридичний 

факультет, 

кафедра цивільно- 

09.10.2018 50 ВНЗ м. Дніпро 

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 
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регулювання 

суспільних 

відносин: сучасний 

стан та перспективи 

розвитку» 

правових дисциплін 

(Тимченко Л.М.,  

(066) 620-04-51,  

Аксютіна А.В.,  

(098) 434-65-40, 

Новосад А.С.  

(098) 125-22-28 

37. Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Безпека 

життєдіяльності при 

занятті фізичними 

вправами» 

Юридичний 

факультет, кафедра 

фізичного виховання 

(Хрипко Л.В., 

завідувач кафедри, 

(099) 943-74-29) 

24.10.2018 50 ВНЗ МВС та МОН 

України 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

38. Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Актуальні 

проблеми роботи з 

неповнолітніми 

особами в 

діяльності 

підрозділів 

превентивної 

діяльності» 

 

Факультет підготовки 

фахівців для 

підрозділів поліції 

превентивної 

діяльності, 

кафедра 

адміністративного 

права, процесу та 

адміністративної 

діяльності 

(Мінка Т.П., 

професор кафедри, 

(096) 048-52-60) 

26.10.2018 20 ВНЗ МВС та МОН 

України, ГУНП в 

областях 

 

З виданням 

програми, 

збірника, 

рекомендацій 

39. Регіональний 

круглий стіл 

«Особливості 

цивільно-правової 

відповідальності у 

виконавчому 

провадженні» 

Юридичний 

факультет, 

кафедра цивільно-

правових дисциплін 

(Карпенко Р.В. 

(067) 761-05-18) 

 

05.12.2018 50 ВНЗ м. Дніпро 

 

З виданням 

програми,  

рекомендацій 

40. Всеукраїнський 

курсантсько- 

Факультет підготовки 

фахівців для  

06.12.2018 25 ВНЗ МВС України, 

СБУ, прокуратури,  
 

З виданням 

програми,  
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