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ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у Науково-практичній конференції на тему : «Актуальні питання
запобігання і протидії корупції», який відбудеться 16 жовтня 2019 року о 12 год. на факультеті
права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету, за адресою м. Біла
Церква, бульвар Олександрійський 96, корпус № 6.
Метою заходу є обговорення широкого кола актуальних правових проблем у сфері
антикорупційного законодавства щодо запобігання та протидії корупції.
Цей захід надасть змогу поглибити знання з основних положень антикорупційного
законодавства, отримати методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції та
її проявам, а також ознайомитися з міжнародним досвідом у сфері протидії корупції.
У програмі проведення науково-практичної конференції передбачено обговорення
наступних питань:










огляд антикорупційного законодавства України;

роль антикорупційних програм у здійсненні превентивних антикорупційних заходів;
організація роботи щодо створення умов для повідомлень про факти порушення вимог
антикорупційного законодавства та розгляду таких повідомлень. Налагодження
ефективної взаємодії з викривачами.
кримінальна відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України;
адміністративна відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України.
реалізація антикорупційної політики в Україні у міжнародному вимірі;
міжнародний досвід у боротьбі з корупцією;
запобігання та протидія корупції у кримінально-виконавчій системі України.

РОБОЧІ МОВИ : українська, російська, англійська.
ДЛЯ УЧАСТІ у науково-практичній конференції необхідно до
надіслати на електрону адресу – publprava@ukr.net тези доповіді.
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УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ є безкоштовною.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2 см.
Обсяг тексту до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Назва доповіді посередині рядка (прописними великими літерами).
Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання
(у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор.
Через один інтервал текст тез.
Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список
використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них
порядкового номера джерела за списком та через кому, номера сторінки, наприклад: [7, с. 16].

Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення
матеріалу (у разі якщо вони не відповідають вимогам до оформлення тез)!

За додатковою інформацією просимо звертатись до відповідальної особи Сімакової Світлани Іванівни
за контактним телефоном: (097) 330-30-14 або за електронною адресою: publprava@ukr.net

Чекаємо на Вашу активну участь!
З повагою, Оргкомітет науково-практичної конференції
кафедри публічно-правових дисциплін
факультету права та лінгвістики БНАУ

