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Найменування теми
НД і ДКР

Замовник
та підстави
НД і ДКР

2

3

Передбачена
Термін
Керівники та виконавці,
форма
проведення
їхні посади, наукові ступені
реалізації
НД і ДКР
та вчені звання
НД і ДКР
(місяць,
рік)
5
6
7

Примітка

№
з/п

Заклади, які
беруть участь
у розробленні
НД і ДКР, форма
координації роботи
4

8

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу,
написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо
1. Цивільний процес
2. Адвокатура України

ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренк
а
ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренк
а

Кафедра
загальноюридичних
дисциплін
Кафедра
загальноюридичних
дисциплін

Навчальнометодичний
посібник
Навчальний
посібник

Квітень
2015
Липень
2015

1

3. Теоретичні основи організації
адвокатури в Україні: принципи
та система

ЛДУВС ім.
Е.О. Дідоренка

Кафедра
загальноюридичних
дисциплін

Монографія

Вересень
2015

Розділ 2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем практичної діяльності ОВС
1. Суспільство, правопорядок,
злочинність: теоретичні та
прикладні проблеми сучасної
науки

ЛДУВС ім.
Е.О. Дідоренка

Кафедра
Науковозагальноюридичних
практичний
дисциплін;
семінар
кафедра соціальногуманітарних дисциплін;
Луганський місцевий
осередок ВГО «Асоціація
кримінального права»
2. Виявлення, документування
ЛДУВС ім.
НДЛ з правових та
Постійнопідрозділами карного розшуку
Е.О. Дідоренка
організаційнодіючий
злочинної діяльності об’єктами
тактичних проблем ОРД;
семінар
оперативної розробки та
Департамент карного «Методологіч
супроводження матеріалів у
розшуку МВС України; ні проблеми
кримінальне провадження
ГУ-УМВС України в
теорії і
областях
практики
оперативнорозшукової
діяльності в
сучасних
умовах».
3. Особливості розслідування
ЛДУВС ім.
Кафедри професійних
Методичні
вбивств новонародженої дитини Е.О. Дідоренка
та спеціальних
рекомендації
дисциплін
для
практичних
працівників
4. Актуальні проблеми в діяльності
ЛДУВС ім.
Кафедра професійних
Науковоправоохоронних органів
Е.О. Дідоренка
та спеціальних
практична
дисциплін
Інтернет
конференція

Травень
2014

Травень
2015

Травень
2015

Травень
2015
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5. Психологія оперативнорозшукової діяльності:
теоретичні, методологічні,
прикладні основи

ДКР МВС
України

6. Оперативно-розшукова
діяльність органів внутрішніх
справ: методологічні, правові,
організаційно-методичні основи

ДКР МВС
України

7. Виявлення, документування
підрозділами карного розшуку
злочинної діяльності об’єктами
оперативної розробки та
супроводження матеріалів у
кримінальне провадження

ДКР МВС
України

НауковоНДЛ з правових та
практичний
організаційнопосібник
тактичних проблем ОРД;
Національна академія
внутрішніх справ;
Державний науководослідний інститут
МВС України;
Департамент карного
розшуку МВС України
НауковоНДЛ з правових та
практичний
організаційнопосібник
тактичних проблем ОРД;
Національна академія
внутрішніх справ;
Державний науководослідний інститут
МВС України;
Департамент карного
розшуку МВС України
НДЛ з правових та
Підсумковий
організаційноаналіз,
тактичних проблем ОРД; пропозиції,
Департамент карного рекомендації
розшуку МВС України

Вересень
2015

Листопад
2015

Грудень
2015
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8. Виявлення, документування та
розслідування
злочинної
діяльності осіб, які схиляють
громадян
до
вживання
наркотичних
засобів,
психотропних речовин або їх
аналогів у сучасних умовах

УБНОН
ГУМВС
України в
Одеській
області

НДЛ з правових та
організаційнотактичних проблем ОРД;
Національна академія
внутрішніх справ;
Державний науководослідний інститут
МВС України;
ГУМВС України в
Одеській області

Навчальнопрактичний
посібник

Грудень
2015

Розділ 3. Дисертаційні дослідження
1. Конституційно-правові засади
ЛДУВС ім.
впливу громадськості на прийняття Е.О. Дідоренка
нормативно-правових актів:
зарубіжний та український досвід
2. Теоретичні основи організації
ЛДУВС ім.
адвокатури в Україні: принципи Е.О. Дідоренка
та система
3. Право як феномен культури
ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренк
а
4. Проблеми правового
ЛДУВС
регулювання суспільних відносин ім. Е.О. Дідоренк
в державах перехідного типу:
а
загальнотеоретичні аспекти
5. Співвідношення
ЛДУВС ім.
загальноєвропейського
Е.О. Дідоренка
законодавства та кримінального
законодавства України про
протидію легалізації
(відмиванню) доходів, отриманих
злочинним шляхом

Кафедра
загальноюридичних
дисциплін

Дисертація...
докт.
юрид. наук

Квітень
2015

Кафедра
загальноюридичних
дисциплін
Відділ організації
наукової роботи

Дисертація...
докт.
юрид. наук
Дисертація...
докт.
юрид. наук
Дисертація...
докт.
юрид. наук

Вересень
2015

Відділ організації
наукової роботи
Відділ організації
наукової роботи

Дисертація...
канд.
юрид. наук

Листопад
2014
Грудень
2014
Липень
2015
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6. Кримінальна відповідальність за
ЛДУВС ім.
Кафедра
Дисертація...
незаконне видобування корисних Е.О. Дідоренка загальноюридичних
канд.
копалин (за матеріалами
дисциплін
юрид. наук
практики Донбаського регіону)
7. Кримінальна відповідальність за
ЛДУВС ім.
Кафедра
Дисертація...
умисне знищення або
Е.О. Дідоренка загальноюридичних
канд.
пошкодження об’єктів житловодисциплін
юрид. наук
комунального господарства
8. Використання спеціальних знань
ЛДУВС ім.
НДЛ з правових та
Дисертація...
у протидії злочинам у сфері обігу Е.О. Дідоренка
організаційноканд.
наркотичних засобів,
тактичних проблем ОРД юрид. наук
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів

Липень
2015
Грудень
2015
Грудень
2015

Розділ 4. Науково-дослідна робота слухачів (курсантів)
1.

2.

3.

4.

5.

Науково-практичний круглий
стіл «Медіація у юридичній
практиці: стан, тенденції,
перспективи»
Круглий стіл «Актуальні
проблеми культури фахового
мовлення правника та
формування комунікативної
компетентності»
Круглий стіл за підсумками
вивчення дисциплін кримінальноправового циклу
Круглий стіл «Комунікативні
аспекти вивчення ділової
іноземної мови правниками»
Проведення засідань круглих
столів за підсумками вививчення
професійних
та
спеціальних
дисциплін

ЛДУВС ім.
Е.О. Дідоренка

Кафедра соціальногуманітарних
дисциплін

Наукові
доповіді

Квітень
2015

ЛДУВС ім.
Е.О. Дідоренка

Кафедра соціальногуманітарних
дисциплін

Наукові
доповіді

Квітень
2015

ЛДУВС ім.
Е.О. Дідоренка

Кафедра
загальноюридичних
дисциплін
Кафедра соціальногуманітарних
дисциплін
Кафедра професійних
та спеціальних
дисциплін

Наукові
доповіді

Травень
2015

Наукові
доповіді

Грудень
2015

Наукові
доповіді

Протягом
року

ЛДУВС ім.
Е.О. Дідоренка
ЛДУВС ім.
Е.О. Дідоренка
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