
Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі науково-практичного семінару 

«Кримінально-правові, 

кримінологічні, кримінальні 

процесуальні та криміналістичні 

проблеми протидії злочинності в 

умовах воєнного стану», який 

відбудеться 28 квітня 2022 року  

у Львівському державному 

університеті внутрішніх справ.  

 

Напрями роботи  

науково-практичного семінару: 

- особливості кримінально-правової 

кваліфікації воєнних злочинів; 

- кримінологічна протидія 

злочинності в умовах воєнного 

стану; 

- проблеми документування та 

доказування злочинів, вчинених 

на тимчасово окупованих 

територіях та на територіях 

ведення бойових дій: 

- удосконалення кримінального 

процесуального законодавства в 

умовах воєнного стану; 

- міжнародне кримінальне 

правосуддя та міжнародні 

злочини, вчинені на території 

України. 

До роботи науково-практичного 

семінару запрошуються науковці та 

практики, зацікавлені в обговоренні 

запропонованої проблематики. 

 

Науково-практичний семінар 

відбудеться у дистанційному форматі.  

Ідентифікатор та код доступу 

будуть надіслані учасникам додатково.  

Початок роботи – о 15.00 (реєстрація 

з 14.30). 

 

Заявку на участь у роботі науково-

практичного семінару просимо 

надсилати на одну із зазначених 

електронних адрес: 

kkpd@lvduvs.edu.ua 

q-viren@ lvduvs.edu.ua 

 

до 22 квітня 2022 року з поміткою  

«на семінар 28.04.2022».  

 

Контактні особи:  

ЛАЩУК Наталія, завідувач 

кафедри кримінально-правових 

дисциплін Інституту права кандидат 

юридичних наук, 0633418847 

ГАЗДАЙКА-ВАСИЛИШИН Ірина, 

завідувач кафедри кримінального права 

і кримінології факультету № 1 

ІПФПНП кандидат юридичних наук 

доцент, 0677125527 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі  

науково-практичного семінару  

«Кримінально-правові, 

кримінологічні, кримінальні 

процесуальні та криміналістичні 

проблеми протидії злочинності в 

умовах воєнного стану» 
 

Прізвище –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ім’я––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

По батькові –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Місце роботи ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––– 

Посада –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––– 

Науковий ступінь –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Вчене звання –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Тема доповіді ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----–––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Поштова адреса –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Контактні телефони: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

e-mail:_____________________________________ 



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», «Психологія», «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування» та «Менеджмент»; 

 «магістр», за спеціальностями «Право», 

«Правоохоронна діяльність», «Психологія» та 

«Менеджмент». 

 

В університеті діє докторантура і 

аспірантура (ад’юнктура). 

Університет тісно співпрацює з 

навчальними закладами Республіки Польща, 

Республіки Вірменія, Чеської Республіки, 

Республіки Сербія, Республіки Молдова, Грузії, 

Республіки Таджикистан, а також Фондом 

Ганса Зайделя, Консультативною місією 

Європейського Союзу в Україні й Організацією з 

безпеки та співробітництва в Європі.  

 

В університеті широко проводиться 

культурно-просвітницька діяльність. Працює 

університет культури із секціями історико-

патріотичного виховання, сучасної української 

мови, культури і мистецтва, економічних 

дисциплін, права; студії – музична, народного 

танцю, художнього слова, бойових мистецтв; 

клуби – фізичної культури, КВН. 

 

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 в галузі 

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 АТО; 

- 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 за 

телефонами (032) 261-53-22, 0679224670 та 

приймальної комісії за телефонами  

(032) 295-75-71, 255-35-35.  

 

 

 

 

Україна, 79007,  

м. Львів,  

вул. Городоцька, 26. 

 

www.lvduvs.edu.ua 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практичний семінар 
 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ, 

КРИМІНОЛОГІЧНІ, 

КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ 

ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ 

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ 

 
 

28 квітня 2022 року 

 
 

 

 
 
 

Львів 


