
 

 

Шановні колеги! 

21 листопада 2018 року Харківський національний університет 

внутрішніх справ запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні питання досудового розслідування та 

тенденції розвитку криміналістичної методики». 

 

Робота конференції планується за такими напрямами: 

– актуальні проблеми кримінального процесуального права; 

– досудове розслідування як стадія кримінального провадження; 

– проблеми процесуальної регламентації окремих слідчих (розшукових) 

дій та заходів забезпечення кримінального провадження; 

– забезпечення прав людини під час досудового розслідування; 

– перспективи розвитку загальної теорії криміналістичної методики; 

– теоретичні та практичні проблеми техніко-криміналістичного 

забезпечення досудового розслідування; 

– удосконалення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій; 

– формування та реалізація криміналістичних методик розслідування 

окремих видів і груп злочинів; 

– застосування спеціальних знань у досудовому розслідуванні. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська. 

 

Для участі в конференції запрошуються: 

– вчені, які займаються науковою діяльністю за напрямами роботи 

конференції; 

– практичні працівники правоохоронних органів: Національної поліції, 

Служби безпеки України, Прокуратури України, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства, тощо; 

– працівники державних експертних установ; особи, що займаються 

експертною практикою; практикуючі юристи; судді; 

– курсанти, студенти, аспіранти (ад’юнкти) та слухачі, які здійснюють 

науковий пошук, за напрямами роботи конференції. 

 

Вимоги з оформлення матеріалів для публікації 
Обсяг доповідей – до 5 сторінок формату А4, поля – 2 см, шрифт Times 

New Roman, звичайний, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Обов’язково 

вказати: ліворуч у верхньому куті першої сторінки – код УДК; нижче ліворуч – 

ім’я, по батькові, прізвище автора (всі літери прописні, жирний шрифт); нижче 

ліворуч – відомості про автора: науковий ступінь, вчене звання (за їх 

відсутності – статус здобувача, ад’юнкта тощо навчального закладу), посада та 

місце роботи; за наявності – ідентифікатор ORCID; у разі потреби повторити 

для кожного автора. Нижче посередині – назва доповіді чи наукового 

повідомлення (всі літери прописні, жирний шрифт); нижче – текст тез доповіді 

чи повідомлення. У разі потреби в посиланнях на цитовані чи використані 

джерела оформляти їх у тексті у квадратних дужках, наприклад [2, с. 56], а сам 
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список бібліографічних посилань оформляти згідно з ДСТУ 8302:2015 у вигляді 

позатекстового списку (наводиться після тексту доповіді), джерела подавати в 

порядку згадування, одне за одним у підбір, виділяючи номери джерел жирним 

шрифтом. 

Нижче списку джерел праворуч курсивом розміщувати «Одержано 

___.___.2018». 

 

Тези та заявка також надсилаються в електронному вигляді файлами з 

розширенням «.doc» та назвою за прізвищем автора (наприклад, «petrenko.doc» 

та «petrenko_zayvka.doc»).  

 

Тези доповідей, наукових повідомлень, їх електронні варіанти та заявки 

на участь у конференції за формою, що додається, необхідно надіслати поштою 

до 19 жовтня 2018 року на адресу оргкомітету: 61080, м. Харків, просп. Льва 

Ландау, 27, Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра 

кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 або 

на E-mail: ezavorina@ukr.net з темою електронного листа «На конференцію». 

 

Доповіді та повідомлення, рекомендовані оргкомітетом, будуть 

опубліковані. 

Всі матеріали заходу (збірник тез, програма) у повному обсязі будуть 

розміщені на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ 

(http://univd.edu.ua) у розділі «Видавнича діяльність – Матеріали науково-

практичних конференцій, семінарів тощо» на безоплатній основі. 

 

Контактні телефони: 

(057) 73-98-133 – кафедра кримінального процесу та організації 

досудового слідства факультету № 1; 

(096) 237-46-40 – Заворіна Олена Петрівна. 


