ШАНОВНІ КОЛЕГИ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
V Всеукраїнської науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА, ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛІСТИКИ ТА
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»,
яка відбудеться 25 лютого 2022 року в режимі
онлайн.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення актуальних проблем кримінального
права, процесу, криміналістики, оперативнорозшукової діяльності, кримінального аналізу та
узагальнення наукового і практичного досвіду їх
вирішення.
ВІДОМА
УЧАСНИКІВукраїнська,
Робочі ДО
мови
конференції:
російська,
англійська
У збірник тез доповідей будуть включені
матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше
04 лютого 2022 року.
Заявка на участь у роботі конференції; тези
доповіді, оформлені згідно з вимогами та зразком;
експертний висновок установи надсилаються на
електронну адресу відповідального секретаря
відповідної секції.
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
До участі у конференції запрошуються наукові та
науково-педагогічні працівники закладів вищої
освіти та наукових установ, аспіранти, ад’юнкти,
докторанти та здобувачі наукових ступенів,
працівники судових та правоохоронних органів,
юристи-практики.
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Участь в конференції безкоштовна.
РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська.

РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ
ЗА НАПРЯМАМИ
1.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ
кримінальне
право
та
кримінальне
законодавство: суспільний запит, законотворчі та
правозастосовні тенденції;
кримінологічна безпека: національний та
транснаціональний виміри;
поводження
з
правопорушниками
та
кримінально-виконавчі
засоби
впливу
на
неправомірну поведінку.
2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ
ЮСТИЦІЇ
сучасні проблеми доказування в кримінальному
судочинстві;
проблеми здійснення досудового розслідування та
правосуддя;
проблеми та сучасні можливості у проведенні
судових експертиз;
актуальні
проблеми
криміналістичного
забезпечення діяльності правоохоронних органів та
Державної прикордонної служби України.
3. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
правове регулювання оперативно-розшукової
діяльності та проблеми оперативно-розшукової
протидії окремим видам злочинів;
взаємодія працівників оперативних підрозділів
правоохоронних
органів
зі
слідчими
у
кримінальному провадженні;
використання
кримінального
аналізу
оперативними підрозділами у протидії злочинам.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 лютого 2022 року (п’ятниця):
реєстрація учасників – 9:00-10:00;
робота пленарного засідання – 10:00-12:00;
перерва – 12:00-14:00;
робота у секціях – 14:00-16:30.

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ
Модератор конференції
ХАЛИМОН Сергій
тел.: (097) 939-51-99
e-mail: konfordkordon@ukr.net
Відповідальні секретарі секцій
Секція № 1
СЕМЕНИШИНА-ФІГОЛЬ Богдана
тел.: (097) 832-45-78
e-mail: danusy7777@gmail.com
Секція № 2
ЛОГІНОВА Наталія
тел.: (067) 783-74-29
e-mail: natalialgnv614@gmail.com

Секція № 3
ГНЄТНЄВ Максим
тел.: (063) 243-53-78
e-mail: m.k.gnetnev@gmail.com
За підсумками проведення конференції буде
підготовлено електронну версію збірника тез наукових
доповідей у PDF-форматі, яка буде доступна на сайті
Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького у
розділі «Наукова діяльність».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
1. Обсяг тез доповіді – до трьох сторінок.
2. Тези доповіді набрані у редакторі Microsoft Word
for Windows шрифтом – Times New Roman, 14
кегелем, без встановлення переносів, стиль – normal
(звичайний), інтервал між рядками  1,5 рядки, усі
поля – по 2,0 см, формат сторінки – А4.
3. Назва доповіді – великими літерами, шрифт
жирний, без нахилу та підкреслень, по центру
аркуша, без переносів; ініціали та прізвище  з
правого краю. Нижче через інтервал – текст.
4. Список використаної літератури не додається.
5. Формули, таблиці та рисунки у тексті тез не
допускаються.
6. На електронну адресу відповідального секретаря
відповідної секції автор надсилає: електронний
варіант тез із розширенням .doc або .rtf (приклад
назви файлу – «Кононенко О.П._тези»); заявку на
участь у роботі конференції (приклад назви файлу –
«Кононенко О.П._заявка»); акт (протокол) або
інший документ щодо інформації з обмеженим
доступом (сканкопія).
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

О. П. Кононенко
що переживає
держава
останнім
ЗА Події,
НАУКОВИЙ
ЗМІСТ Інаша
ВИКЛАД
МАТЕРІАЛУ
часом,ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
суттєво
актуалізують
проблему
НЕСЕ АВТОР
розбудови сучасної
злочинності….

системи

запобігання

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в
участі у конференції особам, які не дотрималися
зазначених вимог, чиї доповіді не відповідають
тематичним напрямам конференції чи подані пізніше
встановленого терміну.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище ………………………………………………
Ім’я …………………………………………………….
По батькові ……………………………………………
Науковий ступінь …………………………………….
Учене звання ………………………………………….
Посада …………………………………………………
Організація (повна назва)……………………………
Тема доповіді………………………………………….
Секція ………………………………………………….
Пропозиції щодо участі (вказати необхідне):
1) виступ на пленарному засіданні…………………
2) виступ на секційному засіданні…………………
3) публікація тез………………………………………
Координати для контакту
Телефон …………………, e-mail…………………….

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ
Для державних органів, органів місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ
та
організацій, які провадять діяльність, пов’язану з
державною таємницею – акт (протокол) за
результатами експертної оцінки матеріальних
носіїв інформації на предмет відсутності у них
інформації з обмеженим доступом та можливості
їх
відкритого
опублікування,
складений
відповідно
до
вимог
нормативно-правових
документів з питань охорони державної таємниці.
Для державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій,
які не провадять такої діяльності, затверджений
керівником документ, який визначатиме
можливість відкритого опублікування наданої
інформації.

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
співорганізатор:

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ
АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК
УКРАЇНИ

V Всеукраїнська
науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛІСТИКИ ТА
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
(25 лютого 2022 року)

