
Львівський 
державний університет 

внутрішніх справ -
багатопрофільний заклад вищої 
освіти системи МВС України, 
який надає освітні послуги 
щодо підготовки фахівців 
освітніх ступенів:
• «Бакалавр» за

спеціальностями «Право», «Правоохоронна
діяльність», «Правоохоронні інформаційні 
системи», «Психологія», «Облік і оподаткування», 
«Фінанси, банківська справа та страхування» та 
«Менеджмент».

• «Магістр» за спеціальностями «Право»,
«Правоохоронна діяльність», «Психологія»,
«Менеджмент», «Фінансоварозвідка».
•  «Доктор філософії» за спеціальностями: 
«Право», «Економіка», «Менеджмент».

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

підрозділів Національної поліції, до складу якого 
входять З 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, 
Республіки Польща, Республіки Вірменія, Чеської 
Республіки, Республіки Сербія, Республіки Молдова, 
Грузії, Республіки Таджикистан, а також 
Консультативною місією Європейського Союзу в 
Україні, Організацією з безпеки та співробітництва 
в Європі.

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 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 бойовий 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 
відділення профорієнтаційної роботи (032) 261-53- 
22, 067 922 46 70 та приймальної комісії (032) 295- 
47-73.

Україна, 79007, м. Львів, вул. Городоцька,26 
www. Ivduvs. edu. иа

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Науковий форум

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ТЕНДЕРНА 
РІВНІСТЬ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року

м. Львів



Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

наукового форуму «Права людини та 
тендерна рівність під час воєнних дій на 
території України», який відбудеться 
17 червня 2022 року у Львівському 
державному університеті внутрішніх справ.

Напрями роботи наукового форуму:
1. Дотримання прав і свобод громадян під

час воєнних дій: національний та
міжнародний досвід.

2. Тендерно зумовлене насильство під час
воєнних дій: концептуальні підходи з
протидії.

3. Захист прав та інтересів дітей в Україні 
в умовах воєнного стану.

4. Жінки в секторі безпеки та оборони 
України: реалії сьогодення.

5. Тендерна політика під час воєнних дій: 
ризики та перспективи.

Для участі у роботі форуму запрошуються 
науковці і практики, зацікавлені в 
обговоренні запропонованої проблематики.

Науковий форум відбудеться у 
Львівському державному університеті 
внутрішніх справ за адресою: м. Львів, вул. 
Городоцька, 26. Початок о 10.00 год., 
реєстрація о 09.30 год.

Науковий форум відбудеться у змішаному 
форматі. Ідентифікатор та код доступу будуть 
розміщені на сайті університету.

Тези учасників наукового форуму 
планується видати окремим електронним 
збірником та розмістити в електронній 
бібліотеці й репозитарії університету.

Заявку на участь у науковому форумі та 
тези доповідей просимо надсилати на 
електронну адресу gender@lvduvs.edu.ua до 
10 червня 2022 року.

Вимоги до оформлення тез:
> Обсяг доповідей: до 5 сторінок.
Текстовий редактор -  Microsoft Word. Шрифт 
-  Times New Roman. Формат сторінки А4 
(210x297 мм). Поля -  по 20 мм. Кегль -  14. 
Міжрядковий інтервал -  1,5. Стиль -  Normal.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
ДОПОВІДЕЙ

І.С. Петров,
доцент кафедри теорії права, 

конституційного та приватного права 
кандидат юридичних наук, доцент 

(Львівський державний університет 
внутрішніх справ)

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТЕНДЕРНО
ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ В 

УКРАЇНІ
Текст доповіді [1, с 256]
Література
1. Руднєва О. Тендерна рівність як 

принцип законодавства України. Право 
України. 2020. № 4. С. 104-108.

Матеріали, які не відповідають 
вказаним вимогам та напрямам роботи 
наукового заходу або подані невчасно, 
розглядатися та публікуватися не будуть.

Координатори заходу: 
ЄВХУТИЧ Ірина, радник ректора з 

тендерних питань, тел. 067 925 15 50
ЛІСІЦИНА Юлія, доцент кафедри 

кримінально-правових дисциплін Інституту 
права, тел. 096 843 38 34

МАРЧЕНКО Ольга, доцент кафедри 
менеджменту Інституту управління, 
психології та безпеки, тел. 097 668 66 55

ЗАЯВКА 
на участь у роботі наукового форуму 

«Права людини та тендерна рівність під 
час воєнних дій на території України»

Прізвище----------------------------------------------
Ім’я------------------------------------------------------
По батькові-------------------------------------------
Місце роботи-----------------------------------------
Посада-------------------------------------------------
Науковий ступінь-----------------------------------
Вчене звання-----------------------------------------
Тема доповіді----------------------------------------

Поштова адреса-----
Контактні телефони: 
e-mail:

mailto:gender@lvduvs.edu.ua


МВС УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИИ Ректорові

Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності 
полковнику служби цивільного захисту 
Мирославу КОВАЛЮ

УНІВЕРСИТЕТ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

вул. Городоцька, 26, м. Львів, 79007 
тел.: (032) 258-64-05 

факс:(032) 233-11-19, 233-24-34 
vdzr@lvduvs.edu.ua

03- 06-  №  €о/Ш
вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007

На№ від

Про проведення наукового форуму

Шановний пане полковнику!

17 червня 2022 року у Львівському державному університеті внутрішніх 
справ заплановано провести науковий форум «Права людини та тендерна 
рівність під час воєнних дій на території України». Науковий форум 
проходитиме за напрямами: дотримання прав і свобод громадян під час воєнних 
дій: національний та міжнародний досвід; тендерно зумовлене насильство під 
час воєнних дій: концептуальні підходи з протидії; захист прав та інтересів дітей 
в Україні в умовах воєнного стану; жінки в секторі безпеки та оборони України: 
реалії сьогодення; тендерна політика під час воєнних дій: ризики та перспективи.

До роботи форуму залучаються науковці закладів вищої освіти і наукових 
установ, працівники правоохоронних та правозахисних структур, органів влади 
та місцевого самоврядування, представники громадських організацій України.

Запрошуємо взяти участь у конференції Вас особисто, а також фахівців за 
напрямами роботи наукового заходу.

Конференція відбудеться: безпосередньо -  за адресою: м. Львів,
вул. Городоцька, 26; дистанційно -  на базі платформи Zoom. Ідентифікатор та 
код доступу будуть повідомлені додатково. Початок роботи о 10.00.

Додаток: інформаційний лист на 1 арк. в 1 прим.

З повагою 
ректор 
полковник поліції Роман Б ЛАГУ ТА

Уляна Цмоць 258 69 54

mailto:vdzr@lvduvs.edu.ua

