
ЗАЯВКА 

на участь у  
 

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

ПРАВОВОГО, ЕКОНОМІЧНОГО  

ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ» 

 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові автора  

Науковий ступінь 

ORCID (за наявності)         

     

Вчене звання  

Посада  

Дані про співавтора  

Дані про наукового 

керівника (для аспірантів 

та ад’юнктів) 

 

Назва організації  

Назва доповіді 

(повідомлення) 

Номер секції 

 

Необхідність 

використання  

мультимедійної техніки 

 

Домашня (службова) 

адреса 

 

Контактні телефони  

E-mail  

Планую (потрібно 

виділити): 

 

- виступити з доповіддю;  

- тільки друк тез 

Вкажіть день і час приїзду  

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

30 листопада 2018 року Харківський національний 

університет внутрішніх справ запрошує Вас взяти 

участь в VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні проблеми правового, 

економічного та соціального розвитку держави». 

До участі у конференції запрошуються викладачі, 

аспіранти та ад’юнкти закладів вищої освіти, а 

також працівники правоохоронних органів, органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

 

Робота конференції планується  

за такими напрямами: 
1. Державний суверенітет України. Безпека та 

правопорядок. 

2. Правові та організаційні проблеми протидії 

злочинам правоохоронними органами. 

3. Економічна безпека держави та суб’єктів 

господарювання. 

4. Гуманітарні аспекти соціального розвитку 

держави. 
 

Початок роботи конференції: 10 год. 00 хв. 

 
Адреса оргкомітету: 61000, м. Харків, 

просп. Льва Ландау, 27  

Харківський національний університет внутрішніх 

справ, каб. 203/3. 

 

Контактна інформація: 

Секретаріат організаційного комітету: 

Електронна пошта: konf_ikm@ukr.net 

Павленко Наталія Вікторівна – (067) 491-67-43 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет 

внутрішніх справ 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
 

VII МІЖНАРОДНА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 

ПРАВОВОГО, 

ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ» 
 

30 листопада 2018 року 
 

 

 

м. Харків 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова – ректор генерал поліції третього рангу 

Сокуренко В.В.; 

заступник голови – перший проректор підполковник 

поліції Швець Д.В.; 

секретар – доцент кафедри соціальних та економічних 

дисциплін факультету № 2 Павленко Н.В. 

члени оргкомітету: 

- декан факультету № 2 підполковник поліції 

Бортник С.М.; 

- завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та 

розкриття злочинів факультету № 2  полковник поліції 

Шендрик В.В.; 

- завідувач кафедри трудового та господарського права 

факультету № 2  підполковник поліції Мельник К.Ю.; 

- завідувач кафедри соціальних та економічних дисциплін 

факультету № 2 Ткаченко С.О.; 

- завідувач кафедри українознавства факультету № 2 

Чорний І.В; 

- професор кафедри спеціальної фізичної підготовки 

факультету № 2  підполковник поліції Моргунов О.А.; 

- начальник відділу організації наукової роботи 

підполковник поліції Мірошниченко О.С.; 

- начальник відділу міжнародних зв’язків підполковник 

поліції Осятинський С.О.; 

- начальник відділу матеріального забезпечення 

Копаниця О.В.; 

- начальник інформаційно-технічного відділу 

Полховський О.М.; 

- начальник відділу зв’язків з громадськістю 

Щербакова І.В.; 

- директор загальної бібліотеки Процких Т.О.; 
- заступник начальника відділу організації служби 

Тарасенко В.М. 

 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
З організаційних питань участі в конференції 

звертатися на кафедру соціальних та економічних 

дисциплін до секретаря конференції Павленко 

Наталії Вікторівни, каб. 204/3, тел. (067) 491-67-43. 
 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ 
Для публікації тез у збірнику і включення 

доповіді у програму конференції необхідно 
переслати на адресу оргкомітету заявку і тези на 
електронну адресу (konf_ikm@ukr.net) до 
1 листопада 2018 року з обов’язковим зазначенням 
номеру секції та прізвища автора у назві файлу 
(напр., С1-Петров-тези, С1-Петров-заявка).  

Електронний варіант збірника тез буде 
розміщено після проведення конференції на сайті 
ХНУВС у розділі «Видавнича діяльність». 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Тези доповіді (до 2-х сторінок) оформляються на 
аркушах паперу А4 у вигляді файлу *.doc для Word 
97-2003 for Windows. Шрифт: Times New Roman, 
12 кегль, інтервал – 1,0; поля: праворуч, ліворуч, 
зверху, знизу – 10 мм, абзацний відступ – 10 мм.  

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або 
Word без заливки. Рисунки необхідно виконувати у 
Word, використовуючи лише графічні об’єкти у 
вигляді прямокутника та кола, які мають бути 
згруповані та являти собою один графічний об’єкт. 
Ілюстрації необхідно подавати (кегль 10, Times New 
Roman) в чорно-білому варіанті або у градаціях 
сірого кольору, можна використовувати інші 
способи заливки (узор). Скановані ілюстрації та 
таблиці редакція не приймає. Растрові ілюстрації 
подаються в оригіналі (фотознімок, малюнок, 
негатив або слайд). Таблиці та рисунки 
нумеруються, і назва їх дається без жирності або 
курсиву. 

Формули набираються у MS Equation 3.0 або 
MathType. Розмір формул: звичайний символ – 
11 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, 
великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль 
формул: змінна – курсив, матриця-вектор – жирний. 

Оформлення: ліворуч у верхньому куті сторінки 
вказати код УДК; нижче ліворуч – відомості про 
автора: ім’я, по батькові, прізвище (повністю, 
жирним шрифтом, прізвище – великими літерами), 
ще нижче – вчений ступінь, вчене звання (за їх 
відсутності – статус здобувача, ад’юнкта, аспіранта 
тощо закладу освіти) (виділити курсивом), посада та 
місце роботи (у разі потреби повторити для кожного 

автора) (виділити курсивом); за наявності – 
ідентифікатор ORCID; нижче посередині – назва 
доповіді (всі літери прописні, жирний шрифт); 
нижче – текст доповіді. 

Наприкінці тез, як висновок, формулюється 
наукова (практична) новизна, викладена у доповіді. 

Список бібліографічних посилань оформлюється 
згідно з ДСТУ 8302:2015 у вигляді позатекстового 
списку (подається після тексту доповіді) і подається 
в порядку згадування. 

Якщо доповідь виконана не українською мовою, 
потрібно додатково надати українською мовою 
анотацію доповіді, а також ім’я, по батькові, 
прізвище авторів (повністю) та назву доповіді. 

Наприкінці праворуч вказується дата надсилання 
доповіді. 

 
Матеріали тез доповідей повинні бути ретельно 

відредаговані авторами. Відповідальність за зміст та 
оформлення матеріалів несе автор. 

 
Оргкомітет конференції залишає за собою право 

відхилити матеріали, які не відповідають напряму 
конференції та вимогам щодо їх оформлення. 

 
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. 

 
Приклад оформлення тез (12 кегель) 

 
УДК 332.2.021.8.001.25(477) 
Наталія Вікторівна ПАВЛЕНКО, 
кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 
ORCID: https://orcid.org/... 

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Земельна реформа є одним з найбільш політизованих напрямків 
модернізації економіки України … 

Висновок. … 
Список бібліографічних посилань 
1.  
2.  

Одержано _____.2018 


