Шановні колеги!
29 вересня 2017 року Львівський
державний університет внутрішніх
справ проводить засідання науковопрактичного семінару «Проблеми
протидії
незаконному
обігу
наркотичних засобів: соціальний і
правовий аспекти».
Напрями роботи
науково-практичного заходу:
1) кримінально-правові
та
кримінологічні засоби протидії
незаконному обігу наркотичних і
психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів;
2) кримінальне процесуальне та
криміналістичне
забезпечення
протидії злочинам у сфері обігу
наркотичних
засобів,
психотропних речовин, їх аналогів
або прекурсорів;
3) профілактика
наркоманії
адміністративно-правовими та
фінансово-правовими засобами;
4) проблеми взаємодії суб’єктів
системи
профілактики
наркоманії;
5) міжнародно-правові аспекти
протидії
незаконному
обігу

наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів.
До участі у роботі науковопрактичного заходу запрошуються
науковці, працівники правоохоронних
та правозахисних органів, студенти,
курсанти,
здобувачі,
аспіранти,
ад’юнкти.
Заявки для участі просимо
надсилати до 19 вересня 2017 року:
 Йосифовичу Данилу Ігоровичу,
завідувачеві кафедри адміністративного
права та адміністративного процесу,
кандидату юридичних наук, доцентові,
полковнику поліції
kap@lvduvs.edu.ua
 Баб’яку Андрію Васильовичу,
завідувачеві
кафедри
оперативнорозшукової
діяльності
кандидату
юридичних
наук,
доцентові
полковнику поліції
ord@lvduvs.edu.ua
 Пасєці Олексію Федоровичу, в.о.
завідувача кафедри кримінального
права та кримінології, кандидату
юридичних
наук,
підполковнику
поліції
kkp@lvduvs.edu.ua
Засідання семінару відбудеться за
адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 26,
4 поверх, зал засідань Наукового
товариства ЛьвДУВС.
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Львівський державний
університет внутрішніх
справ − базовий
багатопрофільний
вищий навчальний заклад
МВС України у
західному регіоні
держави.
Львівський
державний університет
внутрішніх справ надає освітні послуги щодо
підготовки фахівців освітніх ступенів:
«бакалавр» за спеціальностями «Право»,
«Психологія», «Облік і оподаткування»,
«Фінанси, банківська справа та страхування»
та
«Менеджмент»;
«магістр»
за
спеціальностями «Право», «Психологія» та
«Менеджмент».
В
університеті
функціонують
докторантура та аспірантура, спеціалізовані
вчені ради з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних та
економічних наук (доктора філософії).
Навчання у Львівському державному
університеті внутрішніх справ − це:
- 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 вищий
навчальний 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.
З питань, що стосуються умов вступу:
- на навчання за державним замовленням
звертайтесь до територіальних (обласних,
міських, районних) підрозділів Національної
поліції України;
- на навчання на умовах договору з
фізичними (юридичними) особами – до
Приймальної комісії Львівського державного
університету внутрішніх справ за адресою:

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
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79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26
тел.: (032)261-53-22; 295-75-71;
258-69-87;
255-35-35
www.lvduvs.edu.ua

м. Львів

