
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
2 березня 2018 року (п’ятниця):

реєстрація учасників – 9:00–10:00;
робота пленарного засідання – 10:00–12:00;
кава-брейк – 12:15–12:45;
робота у секціях – 12:50–16:30;
прийняття резолюції конференції – 16:30–17:00.

УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
До участі у конференції запрошуються наукові 

та науково-педагогічні працівники вищих навчаль-
них закладів та установ, аспіранти, ад’юнкти, док-
торанти та здобувачі наукових ступенів, праців-
ники судових та правоохоронних органів, юристи-
практики.

Усі витрати щодо відрядження (проїзд, прожи-
вання, харчування тощо) здійснюються учасниками 
конференції за власний рахунок або за кошти органі-
зації, яка їх відрядила.

Учасники конференції для візуального супрово-
дження своїх виступів мають можливість скориста-
тися мультимедійними засобами.

ФІНАНСОВІ УМОВИ
Учасникам конференції (окрім докторів наук) 

необхідно перерахувати організаційний внесок 
у розмірі 100 (сто) гривень на покриття витрат, 
пов’язаних із підготовкою, проведенням та видан-
ням матеріалів конференції.

Організаційний внесок необхідно перерахувати 
на розрахунковий рахунок.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОРГКОМІТЕТУ
Одержувач: Національна академія Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького. Розрахунковий рахунок № 31254297216897, 
банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код  
ЄДРПОУ 14321481.

Призначення платежу: за участь у роботі кон-
ференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІ-
НАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛІС-
ТИКИ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ», організаційний внесок; прізвище, ім’я, по 
батькові учасника конференції.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеу-

країнської науково-практичної конференції «АКТУ-
АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, 
ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ОПЕРАТИВ-
НО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», яка відбудеть-
ся 2 березня 2018 року в Національній академії 
Державної прикордонної служби України імені Бог-
дана Хмельницького за адресою: вул. Шевченка, 46,  
м. Хмельницький.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення актуальних проблем криміналь-

ного права, процесу, криміналістики, оперативно-
розшукової діяльності, кримінального аналізу й 
узагальнення наукового і практичного досвіду їх ви-
рішення.

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ
Матеріали для участі у конференції надсилають-

ся до 12 лютого 2018 року модератору конференції.

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

Модератор конференції
ОРЛОВСЬКА Наталя Анатоліївна 

(067) 910-48-22 
e-mail: natalyaorlovska@ukr.net
Відповідальні секретарі секцій

Секція № 1 – СТЕПАНОВА Юлія Петрівна 
(097) 604-25-90

Секція № 2 – КАШПЕРУК Світлана Георгіївна 
(097) 346-82-42

Секція № 3 – КОЛОСКОВ Валерій Васильович 
(068) 056-08-96

Дискусійна платформа  
для здобувачів ступеня кандидата наук
ФІЛІППОВ Станіслав Олександрович 

(063) 291-19-32
Електронна версія збірника тез наукових допо-

відей буде доступна на сайті Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Бог-
дана Хмельницького.

РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЇ  
ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ  

ЗА НАПРЯМАМИ

1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО, 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА  

ТА КРИМІНОЛОГІЇ
 ☑ кримінальне право: традиції та новації кримі-

нально-правового впливу;
 ☑ кримінальні виклики в глобальному світі та осо-

бливості запобіжної діяльності;
 ☑ поводження з правопорушниками та криміналь-

но-виконавчі засоби впливу на неправомірну пове-
дінку.

2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

 ☑ актуальні проблеми захисту прав і свобод люди-
ни та громадянина в кримінальному судочинстві та 
здійсненні правосуддя;

 ☑ актуальні проблеми кримінального провадження 
щодо окремих категорій осіб;

 ☑ проблеми криміналістичного забезпечення пра-
воохоронної діяльності та перспективи розвитку 
криміналістики в світлі нових кримінальних загроз.

3. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ТА КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ: СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 ☑ правове регулювання оперативно-розшукової ді-

яльності та проблеми оперативно-розшукової про-
тидії окремим видам злочинів;

 ☑ взаємодія працівників оперативних підрозділів 
правоохоронних органів зі слідчими у кримінально-
му провадженні;

 ☑ використання кримінального аналізу оператив-
ними підрозділами у протидії злочинам.

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ 
ЗА ВКАЗАНИМИ НАПРЯМАМИ 

БУДЕ ОРГАНІЗОВАНА  
ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА  

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ  
СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК



 

ВИМОГИ  
ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1. Обсяг тез доповіді – до трьох сторінок.
2. Тези доповіді набрані у редакторі Microsoft Word 
шрифтом Times New Roman, 14 кегелем, без вста-
новлення переносів, стиль – normal (звичайний), ін-
тервал між рядками – 1,5 рядка, усі поля – по 2,0 см, 
формат сторінки – А4.
3. Назва доповіді – великими літерами, шрифт жир-
ний, 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 допус-
каються.
6. Модератору конференції на електронну адресу ав-
тор надсилає: 
електронний варіант тез із розширенням doc або rtf 
(приклад назви файлу – «Кононенко_О_П_тези»);
заявку на участь у роботі конференції (приклад на-
зви файлу – «Кононенко_О_П_заявка»);
квитанцію про оплату організаційного внеску 
(сканкопія);
акт (протокол) або інший документ щодо інформа-
ції з обмеженим доступом (сканкопія).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ  
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

О. П. Кононенко

Події, що переживає наша держава 
останнім часом, суттєво актуалізують про-
блему розбудови сучасної системи запобіган-
ня злочинності….

За науковий зміст і виклад матеріалу відпові-
дальність несе автор. Оргкомітет залишає за собою 
право відмовити в участі у конференції особам, які 
не дотрималися визначених вимог.

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 конференції  __________________
2) участь в ролі слухача  ___________________
3) не планую приїзд  ______________________

Координати для контакту
Телефон_____________, e-mail __________________.
За потреби у запрошенні необхідно повідомити 

оргкомітет, вказавши прізвище, ім’я та по батькові 
керівника, його посаду та адресу установи.

ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ  
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Для державних органів, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ та організа-
цій, які провадять діяльність, пов’язану з держав-
ною таємницею – акт (протокол) за результатами 
експертної оцінки матеріальних носіїв інформа-
ції на предмет відсутності у них інформації з об-
меженим доступом та можливості їх відкритого 
опублікування, складений відповідно до вимог 
нормативно-правових документів з питань охоро-
ни державної таємниці.

Для державних органів, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ, організацій, які 
не ведуть таку діяльність, затверджений керівни-
ком документ, який визначатиме можливість від-
критого опублікування наданої інформації.

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ІІ Всеукраїнська  
науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, 

ПРОЦЕСУ, КРИМІНАЛІСТИКИ 
ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ
(2 березня 2018 року)


