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І і ЇАНОЮЇ1 КОЛЕГИ!

2Н квітті 20 Г/ року Гі Одесі,кому 
державному університеті внутрішніх справ 
буде проводитись Міжнародна науково- 
практична іптериет-коифераїція
«Актуальні проблеми оператито- 
розшукової протидії організованій 
злочинності». До участі у конференції 
ліп,нотуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, 
здобувані та юристи - практики.

Мстою конференції є дослідження 
проблем оперативію-розшукової протидії 
орі авізованій злочинній діяльності та 
шляхів їх подолання.

І”ооочі мок и конференції:
-українська.

Н апрями роботи конференції:
'Ґ ІпаГнппико-Аісгт>дояогічіп засади

кримінальноїрозвідки;
А співвідношення оператшио-розшукової 

діяльності та кримінальної розвідки: 
теорія та практика;

^ особливості застосукання кримінальної 
розвідка у  сфері економічної безпеки;

А перспективи використання кримінальної 
розвідувальної діяльності під час 
кримінального провадження.

Для участі у роботі конференції просимо
до надіслати па. адресу
оргкомітету:

- заявку на участь у конференції (зміст 
Див. додаток);

іези доповіді (вимоги до оформлення 
тез доповіді додаються);

-рецензію  (для осіб, які не мають 
наукового ступеня).

ВИ М О ГИ  Д О  ПУБЛІКА ЦІЙ:

Оргкомітет кої іферегщії приймає наукові 
ДОПОВІДІ оосягом до 5-ти сторінок тексту 
формату А4, поля 2 см, шрифт Times New 
Koman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

осота повинна стосуватися актуальної 
теоретичної проблеми чи практичних питань 
і а маги зв’язок із тематикою конференції. 
Назва доповіді прописними літерами 
посередині рядка; нижче через 1 інтервал 
праворуч ім’я, по батькові, прізвище 
автора, науковий ступінь, вчене звання, 
посада, місце роботи та відомості про 
наукового керівника (для осіб, які не мають 
наукового ступеня); далі через 1 інтервал -  
текст. Список використаних джерел (без 
повторів) оформляється у кіпці тексту' під 
назвою «Література». У тексті посилання 
вказується у квадратних дужках з 
порядковим номером джерела за списком, 
через кому — номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з 
першоджерелами, редакційна колегія не 
перевіряє фактичний матеріал, рєдаїуїсться 
лише граматичні та пунктуаційні помилки 
Список літератури подасться у алфавітному 
порядку. f }

Тези доповідей необхідно надати у 
роздрукованому вигляді та в електронному 
варіанті з файлом, названим прізвищем 
автора у форматі *.doc, *. doex.

Усі матеріали для участі в конференції 
неоохідно надсилати на електронну ajinecv 
пошти оргкомітету:

ord odessa(fl.-:si kr. неї 
(з позначкою (па Міжнародну науково- 
практичну _ й ті ернет-ко 11 if крен цію
«Актуальні проблеми оперативно- 
розшуканої протидії організованій 
злочинності»}.

Оргкомітет конференції не. редагує 
матеріали, але залиш ас за собою прало 
відхилят и матеріали, я к і не 
ви,повідають напряму конференції то 
вимогам щодо їх оформленим.

ТЕЛЕФ ОН И  Д Л Я  ДОВІДОК:

(048) 798-77-43 - професор кафедри 
оперативно-розшукової діяльності К.Ю.Н., 
доцент Мукойца Руслан Вікторович;

(048) 717-33-21 -  відділ організації
наукової роботи ОДУВС.

Участь у  конференції с 
безкоштовною.

’іа результ ат ами роботи конференції 
збірник матеріалів доповідей і тез буде 
розміщ ений па  сайті Одеського 
державного університет у внутрішніх 
справ.


