
МОРСЬКА БЕЗПЕКА 

БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ:

 

ІІ Міжнародна наукова конференція

23 грудня 2022 року

м. Одеса 

 

 

Одеський державний університет внутрішніх справ

Військова академія (м. Одеса)

Інститут Військово-Морських Сил

Національного університету «Одеська морська академія»

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Одеський національний морський університет

Інститут кримінального права і прикладної кримінології (м. Кишинів)

Балтійська міжнародна академія

Гданська академія фізичного виховання та спорту імені Єнджея Снядецького 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ  

https://uk-ua.facebook.com/onma.navy/
https://interavers.com/uk/baltijska-mizhnarodna-akademiya/
https://interavers.com/uk/baltijska-mizhnarodna-akademiya/


заповнити заявку за посиланням;

надіслати на електронну адресу  maritime_security@cuesc.org.ua

тези доповіді та квитанцію.

  Особи, що зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної

конференції, мають зробити такі дії до 8 грудня 2022 року (включно):

  Робочі мови конференції: українська, англійська.

     Розмір організаційного внеску становить 350 грн. Збірник тез

доповідей та сертифікат про участь із зазначенням обсягу підвищення

кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS), завіреним печаткою, будуть

надіслані всім учасникам в електронному вигляді у день проведення

конференції. В організаційний внесок входить: відшкодування витрат

за коректування й верстку збірника тез.

     За бажанням учасник може замовити друкований примірник

збірника та сертифікату, вартість яких сплачується додатково у сумі  

 500 грн. 

         
   Видання матеріалів конференції буде

здійснюватися за підтримки європейського

видавництва “Publishing House “Baltija Publishing”

(м. Рига, Латвія).

    Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер

книги) європейським видавництвом.

Шановні колеги!

   Запрошуємо взяти участь у міжнародній конференції науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти, співробітників

аналітичних організацій, посадових осіб в органах державної влади

та органах місцевого самоврядування, аспірантів, студентів та всіх

бажаючих, що зацікавлені питаннями морської безпеки в Балто-

Чорноморському регіоні. 

       Форма участі – очна та онлайн. 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

09:00 – 10:00 – реєстрація учасників заходу; 

10:00 – 11:00 – урочисте відкриття конференції; 

11:00 – 12:30 – пленарне засідання; 

12:30 – 13:00 – кава-брейк; 

13:00 –15:00 – пленарне засідання
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Бука Станіслав Анатолійович – доктор економіки, професор, голова

Сенату Балтійської міжнародної академії (Латвійська Республіка); 

Канелс Юріс – кандидат політичних наук, ректор Інституту транспорту

та зв’язку (Латвійська Республіка);

Бужор Валерій Георгійович – доктор юридичних наук, професор,

ректор Інституту кримінального права і прикладної кримінології,

президент Незалежної кримінологічної асоціації Республіки Молдова

(Республіка Молдова);

Скальскі Даріуш – доктор наук, професор, Гданська академія

фізичного виховання та спорту імені Єнджея Снядецького (Республіка

Польща);

Варейкіс Вігантас – доктор гуманітарних наук, професор, провідний

науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського

регіону Клайпедського університету (Литовська Республіка).

Швець Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, доцент,

заслужений працівник освіти України, полковник поліції, ректор

Одеського державного університету внутрішніх справ;

Кіріакіді Максим Вікторович – капітан 1 рангу, начальник Інституту

Військово-морських сил Національного університету "Одеська

морська академія";

Клят Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, полковник,

заступник начальника Військової академії;

Коваль Михайло Володимирович - доктор військових наук, генерал-

полковник, начальник Національного університету оборони України

імені Івана Черняховського;

Руденко Сергій Васильович - доктор технічних наук, професор, ректор

Одеського національного морського університету;

Григус Ігор Михайлович – доктор медичних наук, професор, директор

Навчально-наукового інституту охорони здоров'я Національного

університету водного господарства та природокористування;

Головко Олег Павлович – кандидат економічних наук, засновник та

директор Видавничого дому “Гельветика”;

Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, професор,

директор Центру українсько-європейського наукового

співробітництва.

     

Члени організаційного комітету зарубіжних країн:

Члени організаційного комітету з України: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

https://criminology.md/


Стан реалізації міжрегіональних та національних стратегій

морської безпеки; 

Співробітництво держав Балто-Чорноморського регіону у сфері

морської безпеки;

Сучасні військові загрози у Балто-Чорноморському регіоні та

протидія ним;

Міжнародне та національне нормативно-правове забезпечення

морської безпеки;

Морська безпека та міжнародні морські організації;

Роль правоохоронних органів у забезпеченні морської безпеки;

Сучасний стан та проблеми безпеки морських портів Балто-

Чорноморського регіону;

Діяльність військових формувань держав у сфері морської

безпеки;

Боротьба з тероризмом, контрабандою та незаконним обігом

наркотиків на морі;

Дотримання прав моряків як складова забезпечення морської

безпеки;

Особливості навчання та перепідготовки працівників морської

безпеки;

Взаємозв’язок морської безпеки та економічної, екологічної,

продовольчої, інформаційної та енергетичної безпеки держав

Балто-Чорноморського регіону;

Протидія нелегальній міграції, експлуатації та торгівлі людьми на

морі;

Функціонування морських пошуково-рятувальних служб;

Технічне забезпечення морської безпеки.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:



ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ:

     Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами,   шрифт

Times New Roman № 16, жирний).

      Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові

автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада,

кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор,

місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

    Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким

вимогам: формат  А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве,   праве – 2 см, шрифт

Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

      Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці

тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в      

 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні

положення та правила складання». У тексті виноски позначаються

квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера

джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок),

наприклад: [7, с. 16].

        Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел. 

     Місце проведення: Одеський державний університет внутрішніх

справ (вулиця Успенська, 1, Одеса, Одеська область, 65000).

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не

відповідають напрямкам і науковому рівню конференції, редакційно-

технічним вимогам, а також надіслані з порушенням строків подання.

  

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf


Fabrizio T. The European sea: Lessons from the Baltic Sea region for

security and cooperation in the European neighborhood. Journal of

Baltic Studies. 2010. Iss. 36. P. 387–407.

     7. Сучасний стан та проблеми безпеки морських портів Балто-

Чорноморського регіону

 

Дилема безпеки у Балто-Чорноморському регіоні

 

Нізіцька Олександра Костянтинівна

здобувач вищої освіти 

факультету історії та міжнародних відносин 

Донецький національний університет імені Василя Стуса

м. Вінниця, Україна

 

        Регіони Балтійського моря і Чорного моря перетинаються та мають

свої політичні, історичні та культурні особливості. Вони належать до

однієї геополітичної системи, в рамках якої розвивають дві підсистеми

регіонального співробітництва, на які сильно впливає як внутрішня

політична динаміка, так і зовнішні суб'єкти ...  [1].

Література:

1.

КОНТАКТИ:

з питань реєстрації на захід, прийому та формування 

збірника тез конференції та інших суміжних питань:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

 

 

Контактна особа: Демченко Крістіна Григорівна  – координатор

конференції.

Контактний телефон: +38 (068) 487 24 43

Електронна адреса: maritime_security@cuesc.org.ua

Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Facebook: facebook.com/cuescinfo

YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo
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