
Шановні колеги! 
 

У Хмельницькому університеті управління та 

права 15 квітня 2016 року відбудеться ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Теоретико-прикладні проблеми юридичної 

науки на сучасному етапі реформування 

кримінальної юстиції». 

До участі у конференції запрошуються вчені, 

науково-педагогічні працівники вітчизняних та 

зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти, 

слухачі магістратури, працівники судових та 

правоохоронних органів, адвокати. 

Основні тематичні напрямки конференції: 

1. Актуальні проблеми кримінального права. 

2. Актуальні проблеми кримінології та 

кримінально-виконавчого права. 

3. Актуальні проблеми кримінального процесу. 

4. Актуальні проблеми криміналістики та судової 

експертизи. 

5. Актуальні проблеми судоустрою, прокуратури 

та адвокатури. 

Робочі мови: українська, російська. 

Для участі в конференції Вам необхідно 

до 5 квітня 2016 року на сайті Хмельницького 

університету управління та права 

www.univer.km.ua у розділі Конференції та 

наукові заходи заповнити електронну реєстраційну 

форму, до якої одночасно додати тези доповіді та 

відскановану (сфотографовану) квитанцію про 

оплату організаційного внеску. Заявки та тези 

доповідей надіслані у будь-якій іншій формі не 

приймаються. 

N.В. Одержання доповіді та заявки на участь, 

після обробки оргкомітетом, обов’язково 

підтверджується нашим повідомленням про 

отримання на вказану Вами електронну адресу. 

У випадку неодержання підтвердження про 

реєстрацію просимо звернутися до 

Оргкомітету. 

 
 

 Доповідь повинна бути виконана на актуальну 

тему, містити глибоке наукове дослідження, 

грамотно написана й акуратно оформлена. 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та 

імені учасника конференції латиницею (напр.: 

Petrenko_Kyrylo.doc). 

 Обсяг доповіді не повинен перевищувати 

6 сторінок, текстовий редактор – Microsoft 

Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), 

орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; 

Гарнітура – Time New Roman, кегель – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. 

 Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові 

(повністю). 

 Другий – посада та місце роботи (повністю). 

 Третій – науковий ступінь, вчене звання 

(повністю). 

 Назва доповіді. 

 Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 

1,25 см. 

 Посилання в тексті оформляються в квадратних 

дужках – [2, с. 56], де перше число означає 

порядковий номер у списку використаних 

джерел, друге – номер сторінки. 

 Список використаних джерел розміщується 

наприкінці тексту й повинен бути оформлений 

відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису. 

Примітка: 

Роботи, які не відповідають вимогам або 

надіслані після закінчення встановленого 

терміну, не розглядаються. 
 

 
 

Петренко Іван Володимирович, 

доцент кафедри кримінального права та процесу 

Хмельницького університету управління та права, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

ДОПИТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА 

Сучасні тенденції розвитку науки і техніки не 

залишаються поза увагою криміналістики 

[… текст доповіді …]. 

Література: 

1. Мотлях О. І. Поліграф: наукова природа 

походження, нормативно-правове регулювання та 

допустимі межі застосування : [монографія] //     

О. І. Мотлях. – К.: Освіта України, 2012. – 394 с. 

 

 

1. За участь у конференції, а також для покриття витрат 

на виготовлення роздавальних матеріалів оргкомітетом 

стягується внесок у розмірі 150 грн. 

2. Реквізити для оплати організаційного внеску: 

Одержувач: Хмельницький університет управління та 

права, ЄДРПОУ 14163438, р/р 31556201232328 в ГУДКСУ 

у Хмельницькій області МФО 815013, з обов’язковою 

поміткою «За участь у конференції» (П. І. Б. учасника)”. 

3. Учасники, які мають науковий ступінь доктора наук, 

вчене звання професора, а також учасники, які є 

громадянами зарубіжних країн, звільняються від сплати 

організаційного внеску. У разі заочної участі вони 

сплачують лише витрати, пов’язані з пересилкою 

матеріалів конференції (узгоджуються із 

Оргкомітетом). 

4. Працівники судових та правоохоронних органів, 

адвокати за їхнім бажанням, можуть брати участь у 

конференції без публікації тез доповіді. У такому 

випадку вони звільняються від сплати організаційного 

внеску. 

5. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на 

конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), 

оплачуються учасниками за власний рахунок або за 

рахунок сторони, яка їх відряджає. 

6. Матеріали з доповідями конференції планується видати 

до початку конференції та безкоштовно роздати 

учасникам, які безпосередньо візьмуть участь у ній. 

Решта учасників зможуть, за їхнім бажанням, 

отримати дані матеріали рекомендованим листом за 

адресою, вказаною в електронній заявці. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ): 

http://www.univer.km.ua/
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  підведення підсумків і закриття 

конференції 
_____________________________ 

 

 

Хмельницький університет 

управління та права 

вул. Героїв Майдану, буд. 8 

м. Хмельницький, 29013 

Науково-дослідна частина 

тел. / факс: 0 (382) 71-80-80 

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua 

Web-сторінка: www.univer.km.ua 

 

 
 

Бронювання готелів учасники конференції 

здійснюють самостійно. Інформація про готелі 

міста Хмельницького можна знайти на сторінці 

реєстрації на сайті університету. 

Реєстрацію учасників та проведення 

конференції буде здійснено у першому корпусі 

Хмельницького університету управління та 

права, який розташований за адресою: 

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 8 

До першого корпусу краще добиратись: 

Від залізничного вокзалу: 

 тролейбуси №№ 7, 7а, 14 до зупинки 

“Філармонія”; 

 тролейбус № 4 до зупинки “Театр 

ім. Старицького”; 

 автобуси №№ 5, 20 до зупинки “Філармонія”. 

Від автобусного вокзалу: 

 автобус № 20 до зупинки “Філармонія”. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький університет управління та права 

Головне управління юстиції у Хмельницькій області 

Євразійська асоціація правничих шкіл та правників 

 

 

ІІ Всеукраїнська  
науково-практична 

конференція 

«Теоретико-прикладні 
проблеми юридичної 
науки на сучасному 

етапі реформування 
кримінальної юстиції» 

з виданням збірника матеріалів 
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Хмельницький 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ 

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

N.В. У випадку, коли після надсилання 

заявки з’ясується, що Ваша участь в 

конференції з тих чи інших причин є 

неможливою, просимо Вас завчасно 

повідомити Оргкомітет!!! 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ 

Служби таксі за телефонами: 

(код. 0382) 610-610, 65-65-65, 700-100, 700-200, 

700-300, 700-400, 700-900, 710-710, 71-71-71, 71-

77-77, 711-711, 717-717 

mailto:nauka@univer.km.ua
http://www.univer.km.ua/

