
РЕЗОЛЮЦІЯ 

за результатами проведення  

курсантсько-студентського круглого столу  

«Розвиток молодіжної науки в умовах воєнного стану» 

(м. Кривий Ріг, 22 квітня 2022 року) 

 

Пряма військова агресія росії проти України призвела не тільки до вжиття 

заходів щодо відвернення загрози, забезпечення національної безпеки та 

територіальній цілісності України, а також до трансформації чинного 

законодавства та правозастосовної практики. У процесі таких змін було 

сформовано ряд проблемно-дискусійних питань, що і стало предметом 

обговорення круглого столу «Розвиток молодіжної науки в умовах воєнного 

стану». 

Організатором круглого столу виступило Наукове товариство молодих 

учених Донецького державного університету внутрішніх справ. Участь у 

науковому заході взяло більше ніж 50 учасників із різних установ та закладів 

України, серед них я б указала ім’я та прізвище, після цього поставила б кому 

заступник начальника управління науки та інновацій – начальник 

організаційно-наукового відділу Департаменту освіти, науки та спорту МВС 

України; керівники наукових гуртків та молоді науковці Донецького 

державного університету внутрішніх справ, Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту вивчення 

проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 

правових наук України, Академії Державної пенітенціарної служби. 

У доповідях, виступах та дискусії висвітлювалися важливі теми та 

проблеми сьогодення. Провідними серед них були питання підходів до 

визначення особливостей діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного 

стану, формування стандартів захисту прав людини та громадянина. 

Отримані висновки відзначаються як науковою, так і практичною 

значимістю, актуальністю визначених проблемних питань та шляхів їх 

вирішення. 

Учасники конференції вирішили: 

1. Визнати чи відзначити, що круглий стіл «Розвиток молодіжної 

науки в умовах воєнного стану» проведено на високому організаційному та 

науково-методичному рівні. 

2. Відмітити значний інтерес до проблематики наукового заходу з 

боку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, керівників 

наукових гуртків та молодих науковців. 

3. Зазначити, що в умовах воєнного стану діяльність правоохоронних 

органів потребує наукового переосмислення та додаткового опрацювання для 

виявлення можливих юридичних суперечностей і подальшого їх усунення. 

4. Звернути увагу, що в контексті дотримання захисту прав людини та 

громадянина потребують конкретизації відповідні стандарти з урахуванням 

сталого міжнародного досвіду. 



5. Сприяти впровадженню теоретичних і практичних результатів 

круглого столу в освітній процес з підготовки майбутніх слідчих (за 

спеціальністю 081 «Право») та оперуповноважених (за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність»). 

6. Рекомендувати членам Наукового товариства молодих учених 

Донецького державного університету внутрішніх справ здійснити подальше 

дослідження проблемно-дискусійних питань із залученням працівників 

правоохоронних органів. 

7. Науковій спільності разом із співробітниками підрозділів 

Національної поліції України здійснити розробку методичних рекомендацій з 

удосконалення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану 

відповідно до їх компетенцій та повноважень. 

Учасники круглого столу вважають проведену роботу плідною і 

сподіваються на успішне виконання поставлених завдань. 

Резолюція одностайно схвалена й затверджена всіма учасниками круглого 

столу. 


