
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

1 червня 2017 року о 14.00 Одеський 

державний університет внутрішніх 

справ проводить Круглий стіл 

«Теоретичні та практичні проблеми 

функціонування окремих інститутів 

кримінального провадження».  

До участі у круглому столі 

запрошуються вчені, ад’юнкти 

(аспіранти), магістри, практичні 

працівники правоохоронних та 

контролюючих органів, працівники 

системи освіти, які здійснюють 

науковий пошук за напрямом роботи чи 

цікавляться тематикою заходу. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КРУГЛОГО 

СТОЛУ 

 

1. Актуальні проблеми 

нормативного регулювання: 

- порядку вручення особі 

повідомлення про підозру; 

- затримання особи без ухвали 

слідчого судді; 

- проведення оперативно-

розшукової діяльності по злочинам, 

кримінальне провадження по яким 

призупинене; 

- термінів проведення призначених 

експертиз; 

2. Повноваження працівників 

кримінальної поліції при розслідування 

кримінальних проступків 

3. Організація взаємодії органів 

досудового розслідування та 

оперативних підрозділів щодо 

проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій в рамках 

кримінальних проваджень. 

4. Взаємодія органів досудового 

розслідування з іншими органами і 

підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні, виявленні та 

розслідуванні злочинів. 

 

Робоча мова круглого столу – 

українська. 

 

Для участі у роботі круглого столу 

просимо підготувати виступ (виключно 

за тематикою заходу).  

Просимо обов’язково додати 

заповнену заявку учасника (зразок 

додається). 

Повідомляємо, що учасники круглого 

столу для візуального супроводження 

своїх виступів матимуть можливість 

скористатись відповідними технічними 

засобами.  

 

Виступи, які не відповідатимуть 

напрямкам круглого столу, 

розглядатися не будуть. 

 

РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛУ  

 

Виступ під час роботи круглого столу до 

10 хв. 

Обговорення виступу до 5 хв. 

Відповідь на запитання доповідачем до 2 хв. 

 

Особисті запрошення на круглий 

стіл можуть бути направлені 

оргкомітетом за Вашим завчасним 

зверненням. 

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК 

 

(050) 226-11-51 – т.в.о. завідувача 

науково-дослідної лабораторії з 

проблемних питань правоохоронної 

діяльності, к.ю.н., с.н.с., доцент 

Горбаньов Ігор Миколайович. 

 

Усі витрати, пов’язані з участю у 

круглому столі (проїзд та інші), 

здійснюються за рахунок учасника 

заходу або сторони, що відряджає. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КРУГЛОГО 

СТОЛУ  

 

13.30 – 14.00 реєстрація учасників 

круглого столу 

14. 00 – 14.15 відкриття круглого столу 

14.15 – 15.30 засідання круглого столу 

15.30 – 16.00 підведення підсумків.



 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

на участь у роботі  

Круглого столу  

«Теоретичні та практичні проблеми 

функціонування окремих інститутів 

кримінального провадження»  
                                                            

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 

 

Місце роботи  

Контактний 

телефон 

 

E-mail  

Тема виступу  

 

Дата               Підпис                          ПІБ 

 

 

 

 
 

ПОШТОВА АДРЕСА 
ОРГКОМІТЕТУ: 

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, 
Одеський державний університет 

внутрішніх справ 
 
 
 
 

 
 

ОРГКОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Голова: 
Катеринчук І.П., ректор державного 
університету, д.ю.н., доцент. 
 
Заступник голови:  
Албул С.В., перший проректор 
державного університету, к.ю.н., доцент. 
 
Члени оргкомітету: 
Андрусенко С.В., завідувач кафедри 
оперативно-розшукової діяльності, 
к.ю.н., доцент; 
Горбаньов І.М., т.в.о. завідувача 
науково-дослідної лабораторії з 
проблемних питань правоохоронної 
діяльності, к.ю.н., с.н.с., доцент;  
Заєць О.М., завідувач кафедри 
криміналістики, судової медицини та 
психіатрії, к.ю.н., доцент; 
Лифар І.В., завідувач відділення 
зв’язків з громадськістю, к.ю.н.; 
Нікітін А.А., проректор державного 
університету; 
Ніколаєв О.Т., проректор державного 
університету, к.політ.н., доцент; 
Тетерятник Г.К., завідувач кафедри 
кримінального процесу, к.ю.н.; 
Холостенко А.В., проректор 
державного університету, к.ю.н., доцент. 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

УКРАЇНИ 

Одеський державний університет  

внутрішніх справ 
 

Кафедра криміналістики,  

судової медицини та психіатрії 

Кафедра кримінального процесу 

Кафедра оперативно-розшукової 

діяльності 

Науково-дослідна лабораторія з 

проблемних питань правоохоронної 

діяльності 

 

Круглий стіл 
 

«Теоретичні та практичні 

проблеми функціонування 

окремих інститутів 

кримінального провадження» 
 

 

1 червня 2017 року 
 

 

м. Одеса 


