Львівський
державний
університет внутрішніх справ –
багатопрофільний заклад вищої
освіти МВС України, який готує
фахівців освітніх ступенів:
 «бакалавр» за спеціальностями
«Право»,
«Правоохоронна
діяльність», «Психологія», «Облік і
оподаткування»,
«Фінанси,
банківська справа та страхування», «Менеджмент»;
 «магістр»
за
спеціальностями
«Право»,
«Правоохоронна діяльність», «Психологія» та
«Менеджмент».
В
університеті
функціонують
8
факультетів: з підготовки фахівців для підрозділів
досудового розслідування (№ 1); з підготовки
фахівців для підрозділів кримінальної поліції (№ 2); з
підготовки фахівців для підрозділів превентивної
діяльності (№ 3); факультет заочного навчання
працівників Національної поліції (№ 4); факультет
заочного навчання цивільних осіб (№ 5); юридичний
(№ 6), психології (№ 7), управління та економічної
безпеки (№ 8); а також навчально-тренувальний
відділ «Верещиця», відділення первинної професійної
підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації,
Волинський центр первинної професійної підготовки
«Академія поліції».
В університеті діють докторантура і
аспірантура (ад’юнктура), спеціалізовані вчені ради
із захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора філософії за спеціальностями
«Кримінальне право та кримінологія, кримінальновиконавче право», «Філософія права», «Економічна
безпека держави», «Економічна безпека суб’єктів
господарської діяльності», «Адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право»,
«Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність», а
також
доктора
наук
за
спеціальностями
«Економічна безпека держави» і «Економічна
безпека суб’єктів господарської діяльності».
Освітній
процес
в
університеті
забезпечують
23
кафедри.
Серед
висококваліфікованих
науково-педагогічних

працівників навчального закладу – 12 академіків,
36 докторів та 276 кандидатів наук,
28 професорів та 147 доцентів, майстер спорту
міжнародного класу, 2 заслужені майстри
спорту України та 17 майстрів спорту України.
Університет
тісно
співпрацює
з
навчальними закладами Республіки Польща,
Республіки
Вірменія,
Чеської
Республіки,
Республіки Сербія, Республіки Сербська Федерації
Боснія і Герцеговина, Республіки Білорусь,
Республіки
Молдова,
Грузії,
Республіки
Таджикистан, а також Фондом Ганса Зайделя,
Консультативною місією Європейського Союзу в
Україні й Організацією з безпеки та
співробітництва в Європі.

Львівський державний університет
внутрішніх справ

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 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 та приймальної
комісії
(032) 295-75-71, 255-35-35.
Україна, 79007,
м. Львів, вул. Городоцька, 26.
www.lvduvs.edu.ua

Науково-практичний семінар
ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ
ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ
8 червня 2018 року

м. Львів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
у роботі науково-практичного семінару
«Проблеми кваліфікації злочинів
проти життя та здоров’я особи», який
відбудеться 8 червня 2018 року
у Львівському державному університеті
внутрішніх справ.
-

-

-

Напрями роботи семінару:
проблеми кваліфікації злочинів проти
життя
та
здоров’я
особи
з
урахуванням стадій їх вчинення;
теоретичні і прикладні аспекти оцінки
співучасті у злочинах проти життя та
здоров’я особи;
актуальні
проблеми
кваліфікації
множинності злочинів проти життя та
здоров’я особи;
проблемні аспекти конкуренції норм
про кримінальну відповідальність за
злочини проти життя та здоров’я
особи;
проблеми розмежування злочинів
проти життя та здоров’я особи зі
суміжними злочинами;
проблемні
питання
кваліфікації
заподіяння шкоди життю та здоров’ю
особи за обставин, що виключають
злочинність діяння;
актуальні питання удосконалення
кримінального законодавства щодо
посягань на життя та здоров’я особи.

До участі у роботі науковопрактичного
семінару
запрошуються наукові та науковопедагогічні працівники закладів
вищої освіти і науково-дослідних
установ, практичні працівники
підрозділів Національної поліції,
органів прокуратури, суду тощо.
Місце проведення – м. Львів,
вул. Городоцька, 26, зал Наукового
товариства.
Реєстрація учасників – 14.30.
Початок роботи – 15.00
Заявку на участь слід подавати
до 1 червня 2018 року.

ЗАЯВКА
на участь у науково-практичному семінарі
«Проблеми кваліфікації злочинів проти
життя та здоров’я особи»
Прізвище –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце роботи (навчання)––––––––––––––––––––––––– –––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Посада ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Науковий ступінь –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вчене звання ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тема доповіді––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------–––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Телефон для довідок:
Пасєка Олексій Федорович,
в.о. завідувача
кафедри
кримінального права і кримінології
факультету № 1 ІПФПНП
тел.: 0671003001,
e-mail: kkp@lvduvs.edu.ua

Поштова адреса––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----–––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

e-mail:__________________________________
Особиста участь: планую

/ не планую

