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<текст> 

На сучасному етапі розвитку 

демократичної держави та суспільства 

загалом залишається актуальною проблема 

протидії корупції [1, с. 36]. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Дніпропетровський державний 

університет  внутрішніх справ 19-20 вересня 
2013 року проводить Міжнародну науково-
практичну конференцію «Актуальні 
проблеми правоохоронної діяльності та 
юридичної науки». 

Тематичні напрями роботи  
конференції: 

– проблеми законодавчого та 
нормативно-правового забезпечення 
діяльності правоохоронних органів з 
протидії та профілактики правопорушенням; 

– сучасні інформаційні технології в 
юридичній практиці та правоохоронній 
діяльності; 

– актуальні питання адміністративного 
права та процесу;  

– адміністративна діяльність органів 
внутрішніх справ;  

– кримінальне право та кримінологія, 
кримінально-виконавче право; 

– кримінальний процес та 
криміналістика, судова експертиза, 
оперативно-розшукова діяльність; 

– актуальні питання цивільного, 
господарського, сімейного, трудового, 
аграрного, екологічного права в руслі 
розвитку правової системи; 

– удосконалення правового, 
організаційного та тактичного забезпечення 
розкриття злочинів; 

– забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина правоохоронними органами: 
національний та зарубіжний досвід; 

– досвід зарубіжних країн у протидії 
злочинності; 

– стан і перспективи міжнародного 
співробітництва правоохоронних органів у 
боротьбі зі злочинністю; 

– проблеми протидії тероризму, 
проявам екстремізму та релігійного 

сепаратизму, формуванню угруповань 
расистського, націоналістичного та 
фашистського спрямування; 

– актуальні проблеми теорії та історії 
держави і право; 

– конституційне та муніципальне 
право; 

– судоустрій, прокуратура та 
адвокатура; 

–  лінгвістика і право; 
– філософія та епістемологія права; 
– юридична психологія; 
– психолого-педагогічні аспекти 

підготовки майбутніх правоохоронців. 
До участі у конференції запрошуються 

вчені, практичні працівники, а також 
ад’юнкти (аспіранти) і слухачі магістратури. 

Для участі в конференції необхідно 
подати до 5 серпня 2013 р. заявку на участь, 
тези доповіді, копію квитанції про сплату 
організаційного внеску. До тез доповіді 
додається рецензія наукового керівника (для 
осіб, які не мають наукового ступеня, 
ад’юнктів, аспірантів, слухачів 
магістратури). 

Оргкомітет конференції приймає тези 
доповідей обсягом до 5 сторінок 
(українською, російською або англійської 
мовами), набрані у текстовому редакторі 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 
кегель 14, інтервал 1,5, усі поля – 20 мм, абзац – 
12,5 мм. 

Організаційний внесок на конференцію  
становить 125 грн. 

Оплату здійснювати безготівково за 
такими реквізитами:  

отримувач: Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ 

рахунок № 31256273210008 
МФО 805012 
ЄДРПОУ 08571446 

Банк ГУДКСУ у Дніпропетровській 
області 

Призначення платежу – «за 
виготовлення збірника» 

Матеріали на конференцію 
надсилаються поштою (за адресою: 49005, м.  
Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 26, 
Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ, відділ організації наукової 
роботи та редакційно-видавничої діяльності) 
у друкованому (підписується автором) та 
електронному (дискета 3,5; CD-диск) 
варіантах, а також дублюються по e-mail: 
vonr.dduvs@mail.ru з поміткою «На 
конференцію». 

Оргкомітет конференції залишає за 
собою право відхилити матеріали, які не 
відповідають напряму конференції та 
вимогам щодо їх оформлення 

 
Контакти: 
тел. 0976469589 – Титаренко Олексій 

Олексійович; 
тел. 0635843007 – Книга Максим 

Михайлович; 
тел. 0663220942 – Антіпова Ольга 

Петрівна. 
До початку конференції планується 

опублікування матеріалів. 
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