ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

Факультет №1

Всеукраїнська науково-практична
конференція:
«РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗЛОЧИННОСТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА
СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ»

14 травня 2021
м .Кривий Ріг

14 травня 2021 року на базі факультету № 1
Криворізького
навчально-наукового
інституту
Донецького юридичного інституту МВС України
відбудеться
Всеукраїнська
науково-практична
конференція:
«Регіональні
особливості
злочинності: сучасні тенденції та стратегії
протидії».
Мета конференції - обговорення актуальних
питань з вирішення проблемних питань регіональної
злочинності в Україні; з’ясування закономірностей,
змісту та форм її запобігання.
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 кримінально-правова
характеристика
регіональної злочинності;
 кримінологічний
аспект
регіональної
злочинності;
 криміналістична
характеристика
регіональної злочинності;
 досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень поширених в регіоні;
 оперативно-розшукова діяльність, як засіб
протидії регіональній злочинності;
 сучасні тенденції та стратегії протидії
регіональній злочинності;
 адміністративна діяльність поліції у протидії
правопорушенням з урахуванням регіональних
особливостей;
 соціально-правовий
механізм
протидії
регіональній злочинності в Україні;
 використання ІТ технологій у виявленні та
розслідуванні злочинів: регіональний аспект;
 економічна злочинність як деструктивний
фактор розвитку регіональних суспільних систем.
Подання матеріалів до: 10 травня 2021 року.
Рецензування матеріалів до: 14 травня 2021 року.
Розміщення
матеріалів
у
електронному
репозитарії ДЮІ до:
1 червня 2021 року

Редакційна колегія залишає за собою право
відхилення заявки на участь у конференції та тез
доповіді у разі їх оформлення з порушенням вимог,
про що авторові буде повідомлено електронним
листом на адресу, зазначену в заявці.
Електронну
версію
збірника
матеріалів
конференції буде розмішено в електронному
репозитарії Донецького юридичного інституту МВС
України за адресою: http://repo.dli.donetsk.ua
Участь у конференції безкоштовна. Усі витрати,
пов’язані
з відрядженням,
проживанням і
харчуванням, здійснюються учасником конференції
за власний рахунок або за рахунок організації, що
його відрядила. Особисті запрошення будуть
направлені оргкомітетом за Вашим завчасним
зверненням.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФРЕНЦІЇ:
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.
Співдружності, 92а (актова зала навчальновиховного комплексу Криворізького навчально
наукового інституту Донецького юридичного
інституту МВС України).
Оргкомітет конференції:
Рекуненко Тетяна Олександрівна,
ел.адреса Rekunenko22@ukr.net,
телефон +38(097)4935820
кафедра правоохоронної діяльності та
поліцеїстики;
Романова Ольга Іванівна,
ел.адреса romanovaoi@ukr.net,
телефон +38(067)1627907
кафедра
організації
досудового
розслідування, правоохоронної діяльності;
Уткіна Галина Анатолівна
ел.адреса utkina.ga@gmail.com,
телефон +38(068)0220871,
кафедра
спеціальних
дисциплін
та
професійної підготовки

ПРАВИЛА НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
1. До участі приймаються наукові матеріали, які раніше
не публікувалися. Тези доповіді (до 5 сторінок) слід
надіслати до 10.05.2021 р.
2. Мови конференції: українська, англійська.
3. Для участі у конференції необхідно оформити заявку
та подати матеріали в електронній формі за посиланням:
– https://forms.gle/qNgEzZPWxa1P9EB18
– QR кодом наданим на титульній сторінці інформаційного
листа;
– на електрону адресу konferens.dli@gmail.com (тема
листа конференція).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Уткіна Г. А.
к.е.н., доцент, доцент кафедри спеціальних
дисциплін та професійної підготовки Криворізького
навчально-наукового інституту Донецького юридичного
інституту МВС України

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ НАВИКІВ МАЙБУТНЬОГО
ЮРИСТА
Динамічність

суспільних

трансформацій

За результатами конференції учасники отримають:
комплексно впливає на формування культури, мови,
- програму конференції;
- електронний варіант матеріалів конференції, які будуть традицій, історичної пам’яті, національних цінностей
розміщенні у репозитарії ДЮІ.
суб’єктів матеріального й духовного виробництва. При

розбудові правової держави, громадянського суспільства

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: необхідно зосередити …
Прізвище, ім’я, по батькові автора друкуються
напівжирним шрифтом по центру аркуша. Нижче - науковий
ступінь, вчена звання, посада, повна назва установи. Особам,
які не мають наукового ступеня, слід вказати дані про
наукового керівника (Науковий керівник - прізвище та
ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання).
Через рядок - назва тез (відцентрована, великими
літерами, напівжирним шрифтом).
Через рядок подасться основний текст: шрифт Times
New Roman, кегль 14, без переносів, інтервал 1.5, поля з усіх
боків - 20 мм, абзацний відступ - 12.5 мм.
Посилання в тексті подаються у квадратних дужках із
зазначенням порядкового номера джерела та сторінки,
наприклад: [4. с. 345; 7, с. 37-56]. Нумерований перелік
літератури подасться наприкінці тез згідно з ДСТУ
8302:2015.
Відповідальність за достовірність фактів, посилань,
власних імен покладено на автора тез доповіді. Аспіранти та
особи без наукового ступеня до тез мають надати рецензію,
підписану кандидатом або доктором наук.
Назва файлу - прізвище та ім’я першого автора
(наприклад: Уткіна_Галина.docx).

З
розвитком
інформаційного
суспільства
збільшуються потоки інформації, швидкість її обробки й
розповсюдження, і у зв’язку з цим виникає потреба в
захисті інтересів суб’єктів, які використовують
інформацію у своїй діяльності. Тому важливо знайти такі
правові механізми, які забезпечать правове регулювання
інформаційних відносин, що дозволить економічно
ефективно розвивати галузь людської діяльності
виробництва й використання інформації цю, а також
протистояти різним правопорушенням, пов’язаним з нею
[2, с. 7].
…..

Література:
1. Заплотинський Б.А. Інформаційні технології в
юридичній діяльності. Посібник. – Київський інститут
інтелектуальної власності та права НУ “Одеська
юридична академія”, кафедра інформаційно-аналітичної
та інноваційної діяльності, 2018. – 108 с.
2. Правова інформація та комп’ютерні технології в
юридичній діяльності: Навч. посіб. / В.Г. Іванов, С.М.
Іванов, В.В. Карасюк та ін.; За заг. ред. В.Г. Іванова. – Х.:
Право, 2010. – 240 с.
…..

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) *
2. Місце роботи/навчання (будь ласка, вкажіть
повну форму без скорочень) *
3. Підрозділ/департамент,
факультет(будь
ласка, вкажіть повну форму без скорочень) *
4. Посада *
5. Науковий ступень (за наявності)
6. Вчене звання (за наявності)
7. Контактний телефон *
8. Адреса електронної пошти
9. Тема доповіді *
10. Тематичний напрям роботи:
 кримінально-правова
характеристика
регіональної злочинності;
 кримінологічний
аспект
регіональної
злочинності;
 криміналістична характеристика регіональної
злочинності;
 досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень, поширених в регіоні;
 оперативно-розшукова діяльність, як засіб
протидії регіональній злочинності;
 сучасні тенденції та стратегії протидії
регіональної злочинності;
 адміністративна діяльність поліції у протидії
правопорушенням з урахуванням регіональних
особливостей;
 соціально-правовий
механізм
протидії
регіональній злочинності в Україні;
 використання ІТ технологій у виявленні та
розслідуванні злочинів: регіональний аспект.
11. Форма участі:
 очна форма
 заочна
 дистанційна
12. Планую:
 виступ на конференції
 виступити з он-лайн доповіддю
 тільки подання тез-доповіді

