Вимоги до оформлення матеріалів:
Наукові повідомлення учасників можуть
посилатися як тези або як статті, які будуть
надруковані
у
збірнику
матеріалів
конференції.
Вимоги до оформлення:
доповідь повинна бути науковим

дослідженням на актуальну тему;
 матеріали подаються у електронному
варіанті у форматі doc. або, редактор Microsoft Word;
 обсяг тексту: статті – не більше
10 сторінок; тез – не менше 4 сторінок формату А-4;
 поля верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве –
15 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 14
пт, інтервал між рядками – 1,5;
 до наукових повідомлень аспірантів,
здобувачів та студентів додається рецензія
наукового керівника або витяг з протоколу
засідання кафедри про рекомендацію до
друку.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Кубрак П.М.
к.ю.н., доцент
Київського університету права
НАН України
ЗАСАДИ ЗАКОННОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ
Сучасне кримінальне провадження в Україні
здійснюється на засадах верховенства права,
законності і справедливості…………..

Регламент роботи конференції:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

27 травня 2016 р.:

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

10.00 – 10.30 – реєстрація учасників
10.30-13.00 - пленарне засідання
13.00-13.45 – кава-брейк
13.45- 15.00 – секційні засідання
15.00 – закриття конференції
Інші умови участі у конференції:

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ТА ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРАЇН
ЦЕНТРАЛЬНО -СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЛИСТ

Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником
конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила.
Вартість участі у конференції:
- організаційний внесок у розмірі 50 грн.;
- вартість публікації у збірнику матеріалів конференції становить 50 грн. за кожну сторінку
формату А 4 (ступінь заповнення останньої сторінки не менше 75%).

VІ Міжнародна науково-практична

Оплата проводиться:

конференція

Розрахунковий рахунок №26006301327046
в АТ "ОТП Банк"; МФО 300528,
Код ЗКПО 23745145
Отримувач: Київський університет права НАН
України (організаційний внесок та вартість публікації у збірнику матеріалів конференції).

«НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ
ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ
АСПЕКТИ»
27 травня 2016 року

Копія квитанції надсилається разом із заявкою на
участь у конференції та тезами (електронною поштою).

з виданням збірника матеріалів
ЛЬВІВ - 2016

ЗАЯВКА

Шановні колеги!

на участь у

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Умови участі у конференції:

VІ Міжнародній науково-практичній

VІ Міжнародної науково- практичної
конференції

у конференції можуть брати участь науковопедагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та
студенти 3-6 курсів, юристи-практики

конференції
«НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ:
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ

Робочі мови конференції:

АСПЕКТИ»

АСПЕКТИ»,

українська, російська, англійська.

м. Львів

яка відбудеться

Форма участі: очна, заочна

27 травня 2016 р.

27 травня 2016 р.

Порядок направлення заявок на участь у конференції та матеріалів публікацій:

«НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ

у м. Львові на базі Міжнародного Центру правових та історико-політичних досліджень країн
Центрально-Східної Європи
за адресою: вул. Козельницька, 4 (5-й пов.)
Мета конференції:
обговорення найбільш актуальних проблем кримінального провадження в Україні та шляхи їх вирішення
Основні тематичні напрямки конференції:
теоретико-правові проблеми реформування кримінального провадження в Україні

Для участі в конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь (форма додається), тези
доповіді, копію платіжного документу, а також рецензію наукового керівника чи іншої
особи, що має науковий ступінь або вчене
звання електронною поштою
E-mail: lviv.kul@kul.kiev.ua

роль слідчого у виконанні завдань кримінального провадження

Посада та місце роботи, навчання (повна назва
організації
Телефони для контактів_________________
E-mail_________________________________
Секція_________________________________

Адреса Оргкомітету конференції:
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

місце досудового розслідування в забезпеченні
справедливого правосуддя;

Вчене звання___________________________

(включно)

проблеми розвитку кримінальнопроцесуального права і криміналістики;

провадженні;

Науковий ступінь_______________________

Тема доповіді___________________________

м. Львів, вул. Козельницька, 4 (5-й пов.)

реалізація функцій в кримінальному

Ім’я, по батькові_______________________

в строк до 23 травня 2016 р.

на сучасному етапі;

взаємовплив наук криміналістики та кримінального процесу;

Прізвище______________________________

(032) 297-34-73

Відомості про приїзд:
Особиста участь (так/ні)________________
Прошу надіслати збірник матеріалів конференції
на адресу
Відомості про наукового керівника:

Уляна Богданівна

Прізвище_____________________________

E-mail: lviv.kul@kiev.ua;

Ім’я__________________________________

(044) 424-33-35 (кафедра кримінального права та
процесу)
Олена Володимирівна.

По батькові___________________________
Посада, науковий ступінь,вчене звання
Дата, підпис

