ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
НАЦОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
науково-практичної
конференції
«Освітньонаукове
забезпечення
діяльності
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
ДЕРЖАВНА
ПРИКОРДОННА
правоохоронних
органів
і
військових
кафедри криміналістики
формувань СЛУЖБАУКРАЇНИ
України», яка відбудеться 19
листопада
2010 року ДЕРЖАВНИЙ
у Національній академії
ОДЕСЬКИЙ
Державної
прикордонної
служби
України імені
НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
УНІВЕРСИТЕТ
БогданаДЕРЖАВНОЇПРИКОРДОННОЇ
Хмельницького
за
адресою:
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
м. Хмельницький,
вул.
Шевченка,
46.
кафедраСЛУЖБИУКРАЇНИ
публічного управління та
адміністрування
ІМЕНІ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

МЕТА
КОНФЕРЕНЦІЇ
ІІІ
Всеукраїнська
Обговорення
стану та перспектив розвитку
науково-практична
Міжнародна
освіти і Інтернет-конференція
науки у вищих навчальних закладах,
науково-практична
апробація
результатів науковихконфере
досліджень та

Робочі
мови інформацією
конференції:
українська,
обмін науковою
з актуальних
питань
освітнього
та наукового
забезпечення
діяльності
російська,
англійська
«ПРОТИДІЯ
ОРГАНІЗОВАНІЙ

Інтегроване
управліннякордонами.
Теорія
і практика
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

правоохоронних
органів
і військових формувань
ЗЛОЧИННІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ»
України.

Для участі в конференції необхідно подати
до оргкомітету:
- заявку на участь у конференції (додаток 1);
- тези доповіді у друкованому на папері (у 2ох примірниках) та в електронному вигляді
- експертний висновок про можливість
відкритої публікації (додаток 2);
- копія платіжного повідомлення за участь
у роботі конференції.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної
Інтернет-конференції
«Протидія організованій злочинній
діяльності»,
яка відбудеться 19 квітня 2019 року
у Національному університеті «Одеська
юридична академія»
за адресою: вул. Академічна, 2, м. Одеса.
До участі у конференції запрошуються наукові
та науково-педагогічні працівники вищих
навчальних закладів та установ, аспіранти,
ад’юнкти, докторанти та здобувачі наукових
ступенів, працівники судових та правоохоронних
органів, практикуючі юристи, а також особи
обізнані проблемами протидії організованій
злочинній діяльності.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення
актуальних
проблем
кримінально-правових,
кримінальнопроцесуальних,
криміналістичних
проблем
протидії організованій злочинній діяльності,
узагальнення наукового і практичного досвіду їх
вирішення.
Форма проведення – заочна.

19 квітня 2019 року
м. Одеса
ЗА НАУКОВИЙ
ЗМІСТ І ВИКЛАД
МАТЕРІАЛУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
21-22 травня
2013 року
НЕСЕ АВТОР

Хмельницький

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА
УЧАСТЬ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ
Заявка на участь у роботі конференції та
тези
доповіді
надсилаються
до
15
квітня 2019 року:
електронний варіант на електронну адресу
lev0408@ukr.net.
Учасники без наукового ступеня повинні
надіслати
також
рецензію
наукового
керівника.
У разі прийняття по електронній пошті
заявки і тез доповіді буде надісланий
електронною поштою відповідний листвідповідь.
За науковий зміст, повноту викладу та
відсутність інформації з обмеженим
доступом у матеріалі для публікації
відповідальність несе автор.
Оргкомітет залишає за собою право
відмовити в участі у конференції особам, які
недотрималися зазначених вимог, чиї
доповіді не відповідають тематичним
напрямам конференції чи подані пізніше
встановленого терміну.
За
результатами
конференції
буде
підготовлено електронний збірник, який
буде розміщено в Електронному архіві
(репозитарії) Національного університету
"Одеська юридична академія"
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, російська, англійська
(текст тез, що подано англійською мовою,
повинен супроводжуватися українським
перекладом)

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Правові основи протидії організованій

злочинній діяльності
- сучасний стан національного законодавства,
спрямованого на організації протидії
організованій злочинності та напрями його
удосконалення;
- міжнародне розуміння організованої
злочинності;
- міжнародні підходи до оцінки проявів
організованої злочинності.
2. Кримінологічні проблеми протидії
організованій злочинності.
- поняття, зміст, структура та рівні
організованої злочинності з урахуванням
сучасних умов;
- тенденції розвитку сучасної організованої
злочинності;
- кримінологічна характеристика злочинних
організацій та організованих злочинних груп.
3. Криміналістичні основи протидії
організованій злочинній діяльності.
- криміналістична характеристика
організованої злочинної діяльності та окремих
проявів (сфери, технологія здійснення,
характеристика злочинних організацій);
- особливості організації розслідування
злочинів, вчинених злочинними організаціями в
умовах реформування правоохоронних органів;
- способи подолання протидії розслідуванню
проявів організованої злочинності.
4. Оперативно-розшукова діяльність у
протидії організованій злочинності.
- загальні елементи оперативно-розшукової
тактики протидії проявам організованої
злочинної діяльності;
- оперативно-розшукове прогнозування у
протидії організованій злочинності;
- використання спеціальної техніки
оперативними підрозділами в умовах постійної
протидії.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ
ДОПОВІДІ ТА ЗАВКИ НА УЧАСТЬ

1. Обсяг – до п’яти сторінок.
2. Технічні вимоги – використання редакторів
Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003 з
розширенням doc або rtf.

ЗАЯВКА
на участь у ІІІ Всеукраїнській науковопрактичній Інтернет-конференції
«Протидія організованій злочинній
діяльності»

3. Книжкового формату А4.
4. Міжрядковий інтервал − 1,5, шрифт – Times
New Roman14, усі поля по 20 мм.
5. Назва – великими літерами, розташування
по центру.
6. Ініціали та прізвище автора − праворуч.
7. Список використаної літератури вказувати
не обов’язково. Якщо є посилання, то їх робити у
тексті в квадратних дужках, а список джерел
подавати після тексту;
8. На адресу lev0408@ukr.net надсилаються:
тези доповіді (приклад назви файлу –
«Іванов І.І._тези»);
заявка на участь у роботі конференції
(приклад назви файлу – «Іванов І.І._заявка»).
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Сучасний стан протидії організованій злочинній
діяльності потребує уваги науковців в галузі
кримінального права, кримінального процесу,
кримінології, криміналістики та оперативнорозшукової діяльності.[1, с. 7]. ….
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