Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
міжнародної науково-практичної конференції
«Теорія та практика протидії злочинності у
сучасних
умовах»,
яка
відбудеться
10 листопада 2017 року у Львівському
державному університеті внутрішніх справ.
Напрями роботи наукового заходу:
Нормативно-правове
забезпечення
правоохоронної діяльності: українські
реалії та зарубіжний досвід.
2.
Реформування правоохоронної системи:
шляхи, ризики та перспективи.
3.
Проблеми
взаємодії
правоохоронних
органів у правозастосовній діяльності.
4.
Сучасний стан та оцінка ефективності
діяльності правоохоронних органів у сфері
протидії злочинності.
в сучасних умовах.
Для участі у роботі конференції запрошуються
науковці і практики, зацікавлені в обговоренні
запропонованої проблематики.
1.

Тези учасників конференції планується
видати окремим збірником до початку роботи
конференції та розмістити на офіційному сайті
університету.
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.
 Співавторство – не більше двох авторів.
 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
Дубовик С.О.,
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 / С.В. Томчишен // Вісник
господарського судочинства. – 2006. – № 4. –
С. 178-187.
Матеріали, які не відповідають вказаним
вимогам та напрямам наукового заходу або
подані невчасно, розглядатися та публікуватися
не будуть.

Заявку на участь у конференції, тези,
рецензію
наукового
керівника
(для
здобувачів) слід надсилати на адресу
університету (м. Львів, вул. Городоцька, 26) або
електронною поштою на одну із зазначених
нижче електронних адрес з поміткою «на
конференцію» до 1 жовтня 2017 року.
Здобувачі ступенів вищої освіти «бакалавр»,
«магістр» та аспіранти безпосередню участь у
роботі конференції беруть у випадку отримання
персональних запрошень.
Координатори заходу:
Авраменко Олексій Володимирович –
декан факультету № 1 (факультет з підготовки
фахівців для підрозділів слідства) кандидат
юридичних наук, доцент полковник поліції
(0677992190);, fps@lvduvs.edu.ua
Красницький Іван Васильович – декан
факультету № 2 (факультет з підготовки
фахівців для підрозділів кримінальної поліції)
кандидат юридичних наук, доцент полковник
поліції (0677185960), fkm@lvduvs.edu.ua
Гнатюк Степан Сергійович – декан
факультету № 3 (факультет з підготовки
фахівців
для
підрозділів
превентивної
діяльності Національної поліції) кандидат
юридичних наук, доцент полковник поліції
(0667639928), fkz@lvduvs.edu.ua
Франчук Василь Валерійович − завідувач
відділення міжнародних зв’язків кандидат
юридичних наук підполковник поліції (0967785040),
vmz@lvduvs.edu.ua (лише для іноземних
учасників конференції)

ЗАЯВКА
на участь у міжнародній
науково-практичній конференції
«Теорія та практика протидії злочинності
у сучасних умовах»
Прізвище –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце роботи (навчання)––––––––––––––––––––––––– –––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

Назва напряму––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––----------------–––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

e-mail:____________________________________
Особиста участь: планую
Потреба в готелі: є

/ не планую
/ немає

Львівський державний
університет внутрішніх
справ − базовий вищий
навчальний заклад МВС
України у західному
регіоні держави.
Львівський державний
університет
внутрішніх
справ надає освітні послуги
щодо підготовки фахівців освітніх ступенів:
«бакалавр» за спеціальностями «Право»,
«Психологія»,
«Облік
і
оподаткування»,
«Фінанси, банківська справа та страхування»,
«Менеджмент»; «магістр» за спеціальностями
«Право», «Психологія» та «Менеджмент».
В
університеті
функціонують
докторантура та аспірантура, спеціалізовані
вчені ради з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних та
економічних наук (доктора філософії в галузі
права та економіки).
З питань, що стосуються умов вступу:
- на навчання за державним замовленням
звертайтесь до територіальних (обласних,
міських, районних) підрозділів Національної поліції
України;
- на навчання на умовах договору з
фізичними (юридичними) особами – до
Приймальної комісії Львівського державного
університету внутрішніх справ за адресою:
79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26
тел.: (032)261-53-22; 295-75-71;
258-69-87; 255-35-35
www.lvduvs.edu.ua

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

міжнародна
науково-практична конференція

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ
10 листопада 2017 року

м. Львів

