
Список наукових заходів, організованих та проведених за 
участі аспірантів та ад’юнктів Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка протягом 
реалізації освітньо-наукової програми у галузі знань 08 

«Право» спеціальності 081 «Право» протягом 2017-2021 років 
1. Постійно діючий семінар «Діяльність підрозділів 

кримінальної поліції щодо попередження, припинення та 
розслідування злочинів у сучасних умовах», присвячений 
розгляду проблем діяльності підрозділів карного розшуку 
Національної поліції України щодо протидії незаконному 
заволодінню транспортними засобами (Луганський 
державний університет внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка, 31 травня – 2 червня 2018 року) 
(http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/549/1/Г
оловкін%20С.В.%20Особливості%20початкового%20етапу
%20розслідування%20незаконного%20заволодіння%20тра
нспортними%20засобами.pdf ) 

2. Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до 
правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні» 
(Луганський державний університет внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, 13 
грудня 2019 року) 
(https://lduvs.edu.ua/2019/12/rekomendacziyi-
zagalnonaczionalnogo-yurydychnogo-forumu-dostup-do-
pravosuddya-u-konteksti-reformy-deczentralizacziyi-v-
ukrayini/ ) 

3. Круглий стіл «Доктринальні засади правоохоронної 
діяльності та правосуддя» (Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 
прокуратура Луганської області, Луганський апеляційний 
суд, Луганський окружний адміністративний суд, 
пенітенціарна наукова школа «Інтелект», 18 квітня 2019 
року) 
(https://lduvs.edu.ua/2019/04/участь-ректора-університету-в-
роботі/ ) 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Протидія 
кіберзлочинності та торгівлі людьми» (м. Харків, 27 травня 
2020 року) (https://lduvs.edu.ua/2020/06/kiberbuling-

http://dspace.lduvs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/549/1/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BD%20%D0%A1.%D0%92.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
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klasyfikacziya-form-proyavu-ta-suchasni-svitovi-tendencziyi/; 
https://www.facebook.com/lduvs/posts/2527942944183438) 

5. Тринадцята міжвузівська науково-практична конференція 
«Воєнний конфлікт та злочинність: соціально-гуманітарні, 
кримінально-правові та кримінологічні аспекти» 
(Луганський державний університет внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка, 30 жовтня 2020 року) 
(https://lduvs.edu.ua/2020/10/17-zakladiv-vyshhoyi-osvity-ta-
inshyh-organizaczij-z-ukrayiny-nimechchyny-velykoyi-
brytaniyi-ta-bilorusiyi-vzyaly-uchast-u-masshtabnomu-
naukovomu-zahodi-lduvs-imeni-e-o-didorenka) 

6. Круглий стіл «Актуальні проблеми практики досудового 
розслідування кримінальних проступків» (Луганський 
державний університет внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка, НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. 
М.С. Бокаріуса, Харківський національний університет 
внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх справ, 
Головне управління національної поліції в Луганській 
області, Луганський апеляційний суд, Луганська обласна 
прокуратура, 18 листопада 2020 року) 
(https://osvita.mvs.gov.ua/news/robota-kruglogo-stolu-aktual-
ni-problemi-praktiki-dosudovogo-rozsliduvannya-kriminal-
nih-prostupkiv) 

7. Онлайн-семінар «Конституційне судочинство: нові 
можливості та особливості їх застосування» 
(Конституційний Суд України, Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, 
Донецький юридичний інститут МВС України, 19 червня 
2020 року)  
(https://www.dli.donetsk.ua/news/2020-06-19-4 ) 

8. Дистанційний навчальний курс для аспірантів та ад’юнктів 
«BlockChain та Bitcoin що це таке та «як працює»?» на 
платформі Системи комплексного інформаційного 
супроводження освітніх проектів в сфері протидії 
кібертероризму (http://combatcyber.org/) (Луганський 
державний університет внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка, 12 липня 2020 року) 
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9. Дистанційний навчальний курс для аспірантів та ад’юнктів 
«Робота 2.0. Організація спільної діяльності за допомогою 
інформаційних технологій» на платформі Системи 
комплексного інформаційного супроводження освітніх 
проектів в сфері протидії кібертероризму 
(http://combatcyber.org/) (Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 05 
липня 2020 року) 

10. Науково-практична конференція «30 років незалежності 
України: досягнення та напрямки розвитку правової 
держави» (Луганський державний університет внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка, 27 травня 2021 року)  
(https://lduvs.edu.ua/2021/06/u-mezhah-provedennya-dniv-
nauky-vidbulas-naukovo-praktychna-konferencziya/  ) 

11. Всеукраїнський Круглий стіл «Стратегія Європейського 
вибору України: світоглядне обґрунтування та правове 
здійснення (Луганський державний університет внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка, Національний університет 
«Одеська юридична академія», Луганський обласний 
осередок філософського фонду України, 31 травня 2021 
року) 

12. Круглий стіл “Актуальні питання європейської та 
євроатлантичної інтеграції” (Луганський державний 
університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 26 
травня 2021 року) 
(https://www.facebook.com/lduvs/posts/2795112547466475) 

13. Конференція «Освіта 2.0» (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 
2020 року, Луганський державний університет внутрішніх 
справ імені Е.О. Дідоренка 
(https://lduvs.edu.ua/2020/12/konferencziya-osvita-2-0/) 
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