
 

 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Теорія та практика протидії злочинності у 

сучасних умовах», яка відбудеться 21 жовтня  

2022 року у Львівському державному університеті 

внутрішніх справ. 
 

Напрями роботи наукового заходу: 
1. Нормативно-правове, організаційне та кадрове 

забезпечення правоохоронної діяльності в умовах 

війни: українські реалії та зарубіжний досвід. 

2. Воєнні злочини: проблеми законодавчого 

визначення та кваліфікації. 

3. Проблеми взаємодії органів безпеки і оборони у 

сфері протидії злочинності в умовах воєнного 

стану.   

 
Для участі у роботі конференції запрошуються 

науковці і практики, зацікавлені в обговоренні 

запропонованої проблематики. 
Конференція відбудеться у змішаному 

(стаціонарно-дистанційному) форматі з 

використанням платформи Zoom. Ідентифікатор 

та код доступу будуть розміщені на сайті 

університету. 

Тези учасників конференції планується видати 

окремим збірником до початку її роботи та 

розмістити на офіційному сайті університету. 
Заявку на участь у конференції та тези слід 

надсилати електронною поштою на одну із 

зазначених нижче електронних адрес з поміткою «на 

конференцію 21.10.2022» до 26 вересня 2022 року. 
Ад’юнкти та аспіранти безпосередню участь у 

роботі конференції беруть у випадку отримання 

персональних запрошень. 
Мови конференції: українська, англійська. 

Вимоги до оформлення тез: 
 Обсяг доповідей: до 5 сторінок. Текстовий 

редактор – Microsoft Word. Шрифт − Times New 

Roman. Формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля – 

по 20 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

Стиль – Normal. 
 Відомості про авторів (вирівнювання по правому 

краю): 
–  прізвище, ініціали – шрифт напівжирний; 
–  посада, науковий ступінь, вчене звання – шрифт 

звичайний; 
–  місце роботи або навчання – в дужках курсивом. 
 Співавторство – не більше двох авторів. 
 Назва тез: шрифт напівжирний, усі символи 

прописні, без переносу слів, вирівнювання по 

центру. 
 Текстова частина: вирівнювання по ширині, без 

переносу слів. 
 Список літератури розміщується наприкінці 

тексту в порядку посилання, вирівнювання по 

ширині, оформлюється у вигляді нумерованого 

списку відповідно до встановлених вимог. 
 

Зразок  
                                       Дубовик С.О., 

завідувач кафедри кримінального права 
кандидат юридичних наук, доцент 

(Львівський державний університет  
внутрішніх справ) 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  
ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ 
Текст доповіді [1, с. 179]. ... 
Література 

1.  Стеценко В. Ю. Реформування охорони здоров’я 

в Україні: правові питання. Науковий часопис НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 2016. Вип. 31. С. 107-110. 
Матеріали, які не відповідають вказаним 

вимогам та напрямам наукового заходу або подані 

невчасно, розглядатися та публікуватися не будуть. 

Координатори заходу: 
Шехавцов Руслан Миколайович – декан 

факультету № 1  кандидат юридичних наук, доцент 

підполковник поліції, fps@lvduvs.edu.ua 
Сидорук Ігор Ігорович – декан факультету № 2  

кандидат юридичних наук полковник поліції, 

fkm@lvduvs.edu.ua 
Гнатюк Степан Сергійович – декан факультету 

№ 3  кандидат юридичних наук, доцент полковник 

поліції, fkz@lvduvs.edu.ua 
Франчук Василь Валерійович − завідувач 

відділення міжнародної освітньої діяльності 

кандидат юридичних наук, доцент  підполковник поліції, 

vmz@lvduvs.edu.ua (лише для іноземних учасників 

конференції) 
ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теорія та практика протидії 

злочинності у сучасних умовах» 
Прізвище –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ім’я ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
По батькові ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Місце роботи (навчання)–––––––––––––––––––––––––––––––––––– –– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Посада ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Науковий ступінь –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Вчене звання ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Тема доповіді –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Напрям роботи конференції–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Поштова адреса ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––– 
Контактні телефони: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––----------------–––––––––––––––––--------–––––––––– 
e-mail:–––––––––––––––––––––––––––––----------------–––––––––––––––––--------– 
Особиста участь: планую        / не планую  
Потреба в готелі: є          / немає  

mailto:vmz@lvduvs.edu.ua


 

  

 
Львівський державний 

університет внутрішніх справ – 
багатопрофільний заклад вищої 

освіти МВС України, який готує 
фахівців освітніх ступенів: 

 «Бакалавр» за спеціальностями: 

«Право», «Правоохоронна 
діяльність», «Інформаційні 

системи та технології», «Психологія», «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 
страхування» та «Менеджмент». 

 «Магістр» за спеціальностями: «Право», 
«Правоохоронна діяльність», «Психологія», 

«Менеджмент», «Фінансова розвідка». 

 «Доктор філософії» за освітньо-науковими 
програмами «Право» (спеціальність «Право»), 

«Економічна безпека соціально-економічних 

систем» (спеціальності «Менеджмент», 
«Економіка»), «Психологія та менеджмент 

організації» (спеціальності «Психологія», 
«Менеджмент»). 

 

В університеті функціонують 3 інститути: 
1. Інститут з підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції, до складу якого входять  

3 факультети: 
 факультет № 1 - з підготовки фахівців для 

підрозділів слідства; 
 факультет № 2 - з підготовки фахівців для 

підрозділів кримінальної поліції; 

 факультет № 3 - з підготовки фахівців для 

підрозділів превентивної поліції. 

2. Інститут права. 
3. Інститут управління, психології та безпеки. 

 

До структури університету входять: 

 Навчально-тренувальний відділ «Верещиця». 

 Західноукраїнський центр первинної 
професійної підготовки «Академія поліції». 

 Центр післядипломної освіти, заочного та 

дистанційного навчання. 

В університеті діє відділення організації освітньо-

наукової підготовки (докторантура і аспірантура 

(ад’юнктура)). 

 
Університет успішно співпрацює з освітніми 

закладами Федеративної Республіки Німеччини, 

Азербайджанської Республіки, Республіки Польща, 
Чеської Республіки, Республіки Сербія, Республіки 

Молдова, Грузії, Республіки Таджикистан, а також 

Консультативною Місією Європейського Союзу в 
Україні. 

 

Переваги ЛьвДУВС: 
- підготовка фахівців за державним замовленням і 

стовідсоткове працевлаштування випускників цих 
факультетів; 

- конкурентний розмір оплати за навчання на 

факультетах, що здійснюють підготовку фахівців за 
кошти фізичних та\або юридичних осіб; 

- можливість здобути ступені вищої освіти бакалавра, 
магістра, доктора філософії, доктора наук у галузях 

знань «Право» і «Управління та адміністрування», не 

змінюючи освітній заклад; 
- висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, 

які мають значний стаж роботи у правоохоронних 
органах та досвід у зоні проведення бойових дій; 

- ефективне використання в освітньому процесі 

досвіду працівників органів Національної поліції, 
прокуратури, суду, адвокатури та нотаріату; 

- розташування корпусів університету в центральній 

частині старовинного міста Львова. 

 

За детальною інформацією звертайтесь  
до відділу профорієнтаційної та комунікаційної роботи 

(032) 261-53-22, 0679224670  та приймальної комісії  

(032) 295-47-73.  

 

Україна, 79007,   

м. Львів, вул. Городоцька, 26  

www.lvduvs.edu.ua 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Міжнародна  

науково-практична конференція 

 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
21 жовтня 2022 року 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Львів 


