Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
постійно
діючого
науково-практичного
семінару
«Проблеми
вдосконалення
діяльності правоохоронних органів щодо
виявлення, попередження та припинення
корупційних проявів», який відбудеться
25 травня 2018 року у Львівському
державному університеті внутрішніх справ.
Напрями роботи семінару:
– адміністративно-правові
проблеми
функціонування
антикорупційного
законодавства України;
– проблеми
кримінально-правової
кваліфікації корупційних злочинів;
– проблеми застосування антикорупційного
законодавства України у правоохоронній та
правозастосовній діяльності;
– впровадження принципів доброчесності у
формуванні фахової, діяльнісної, соціальної
та особистісної компетенції при підготовці
працівників правоохоронних органів.
У роботі постійно діючого семінару
братимуть участь науковці вищих навчальних
закладів, наукових установ, працівники
правоохоронних органів, суду, прокуратури,
адвокатури, громадських організацій.
Семінар проходитиме за адресою: 79007,
м. Львів, Городоцька, 26, зал Наукового
товариства. Початок – о 15.00 (реєстрація з
14.30).
За
результатами
роботи
семінару
планується видання електронного збірника
тез доповідей його учасників.
Заявку на участь у науково-практичному
заході та тези доповідей просимо надсилати
на одну із зазначених нижче електронних
адрес до 20 травня 2018 року.

Вимоги до оформлення тез:
 Обсяг доповідей: до 5 сторінок. Текстовий
редактор – Microsoft Word. Шрифт − Times
New
Roman.
Формат
сторінки
А4
(210х297 мм). Поля – по 20 мм. Кегль – 14.
Міжрядковий інтервал – 1,5. Стиль – Normal.
 Відомості про авторів (вирівнювання по
правому краю):
– прізвище, ініціали – шрифт напівжирний;
– посада, науковий ступінь, вчене звання –
шрифт звичайний;
– місце роботи або навчання – в дужках
курсивом.
 Назва тез: шрифт напівжирний, усі символи
прописні, без переносу слів, вирівнювання по
центру.
 Текстова частина: вирівнювання по ширині,
без переносу слів.
 Список літератури розміщується наприкінці
тексту в порядку посилання, вирівнювання по
ширині, оформлюється у вигляді нумерованого
списку відповідно до встановлених вимог.
Зразок
Іванців І.І.,
начальник кафедри кримінального права
кандидат юридичних наук, доцент
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ
Текст доповіді [1, с. 179]. ...
Література
1. Томчишен С. В. Визнання договору
неукладеним за Цивільним та Господарським
кодексами України // Вісник господарського
судочинства. 2006. № 4. С. 178-187.
Матеріали, які не відповідають вказаним
вимогам та напрямам роботи наукового заходу
або
подані
невчасно,
розглядатися
та
публікуватися не будуть.

Телефони для довідок:
Баб′як Андрій Васильович, завідувач
кафедри
оперативно-розшукової
діяльності
факультету № 2 ІПФПНП кандидат юридичних
наук, доцент 0974027742, ord@lvduvs.edu.ua
Йосифович Данило Ігорович, завідувач
кафедри
адміністративного
права
та
адміністративного процесу факультету № 3
ІПФПНП кандидат юридичних наук, доцент
0677190192, kap@lvduvs.edu.ua
Пасєка Олексій Федорович, в.о. завідувача
кафедри кримінального права та кримінології
факультету № 1 ІПФПНП кандидат юридичних
наук 0671003001, kkp@lvduvs.edu.ua

ЗАЯВКА
на участь у роботі семінару
«Проблеми вдосконалення діяльності
правоохоронних органів щодо виявлення,
попередження та припинення корупційних
проявів»
Прізвище ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце роботи –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Посада ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Науковий ступінь ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вчене звання ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тема доповіді –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––––––––––

Поштова адреса ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––

Контактні телефони: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e-mail:_____________________________________

Львівський
державний
університет внутрішніх справ
– багатопрофільний заклад
вищої освіти МВС України,
який готує фахівців освітніх
ступенів:
 «бакалавр»
за
спеціальностями
«Право»,
«Правоохоронна діяльність»,
«Психологія», «Облік і оподаткування», «Фінанси,
банківська
справа
та
страхування»,
«Менеджмент»;
 «магістр» за спеціальностями «Право»,
«Правоохоронна діяльність», «Психологія» та
«Менеджмент».
В
університеті
функціонують
8
факультетів: з підготовки фахівців для підрозділів
досудового розслідування (№ 1); з підготовки
фахівців для підрозділів кримінальної поліції (№ 2); з
підготовки фахівців для підрозділів превентивної
діяльності (№ 3); факультет заочного навчання
працівників Національної поліції (№ 4); факультет
заочного навчання цивільних осіб (№ 5); юридичний
(№ 6), психології (№ 7), управління та економічної
безпеки (№ 8); а також навчально-тренувальний
відділ «Верещиця», відділення первинної професійної
підготовки,
спеціалізації
та
підвищення
кваліфікації,
Волинський
центр
первинної
професійної підготовки «Академія поліції».
В університеті діють докторантура і
аспірантура (ад’юнктура), спеціалізовані вчені ради
із захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора філософії за спеціальностями
«Кримінальне право та кримінологія, кримінальновиконавче право», «Філософія права», «Економічна
безпека держави», «Економічна безпека суб’єктів
господарської діяльності», «Адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право»,
«Кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність», а
також доктора наук за спеціальностями
«Економічна безпека держави» і «Економічна
безпека суб’єктів господарської діяльності».

Освітній
процес
в
університеті
забезпечують
23
кафедри.
Серед
висококваліфікованих
науково-педагогічних
працівників навчального закладу – 12 академіків, 36
докторів та 276 кандидатів наук, 28 професорів та
147 доцентів, майстер спорту міжнародного класу,
2 заслужені майстри спорту України та
17 майстрів спорту України.
Університет
тісно
співпрацює
з
навчальними
закладами Республіки Польща,
Республіки Вірменія, Чеської Республіки, Республіки
Сербія, Республіки Сербська Федерації Боснія і
Герцеговина, Республіки Білорусь, Республіки
Молдова, Грузії, Республіки Таджикистан, а також
Фондом Ганса Зайделя, Консультативною місією
Європейського Союзу в Україні й Організацією з
безпеки та співробітництва в Європі.
Переваги ЛьвДУВС:
- підготовка фахівців за державним замовленням і
стовідсоткове працевлаштування випускників цих
факультетів;
- конкурентний розмір оплати за навчання на
факультетах, що здійснюють підготовку
фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб;
- можливість здобути ступені вищої освіти
бакалавра, магістра, доктора філософії в галузі
знань
«Право»
і
«Управління
та
адміністрування», не змінюючи освітній заклад;
- висококваліфіковані
науково-педагогічні
працівники, які мають значний стаж роботи у
правоохоронних органах та бойовий досвід у зоні
проведення АТО;
- ефективне використання в освітньому процесі
досвіду працівників органів Національної поліції,
прокуратури, суду, адвокатури та нотаріату;
- розташування
корпусів
університету
в
центральній частині старовинного міста Львів.
За детальною інформацією звертайтесь до
відділення профорієнтаційної роботи (032) 261-53-22
та приймальної комісії (032) 295-75-71, 255-35-35.
Україна, 79007,
м. Львів, вул. Городоцька, 26.
www.lvduvs.edu.ua

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Постійно діючий
науково-практичний семінар
ПРОБЛЕМИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА
ПРИПИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ

25 травня 2018 року

Львів

