
 

 

       
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас до участі в роботі  

V Міжнародної науково-практичної конференції  
«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ  

ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ», 
яка відбудеться 31 березня 2017 року 

в Харківському національному університеті внутрішніх справ 
(пр. Льва Ландау, 27, м. Харків, Харківська обл., Україна) 

 
МЕТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 здійснити комплексний кримінально-правовий та кримінологічний аналіз актуальних 
проблем чинного кримінального законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а 
також інших зарубіжних країнах;  

 дослідити теорію кримінального права і практику його застосування в частині 
боротьби з неправомірною вигодою та іншими видами зловживань службовими 
особами; 

  пошук рішень з актуальних питань протидії корупції та профілактичної роботи з 
населенням. 

 
ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПРОШУЮТЬСЯ: 

науковці, науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних 
закладів та науково-дослідних установ, працівники судових і правоохоронних органів, а 
також аспіранти, ад’юнкти, слухачі, студенти, курсанти, які активно займаються 
науковими дослідженнями у зазначеній сфері. 
  

ФОРМА УЧАСТІ: 
очна, заочна. 

 
РОБОЧІ МОВИ: 

українська, англійська, польська, російська. 
 

ПОЧАТОК РОБОТИ 
о 10:00 

 
У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА  

У ТАКИХ СЕКЦІЯХ: 
1. Міжнародний досвід кримінально-правових та кримінологічних засад протидії 

корупції. 



 

 

2. Шляхи вдосконалення кримінально-правової політики України у сфері протидії 
корупції. 

3. Кримінологічні засади підвищення ефективності боротьби із корупцією в Україні. 
4. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції у дослідженнях 

молодих науковців. 
 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 
з 09:00 до 10:00 у приміщенні факультету № 1 Харківського національного університету 
внутрішніх справ (корпус 4, поверх 4, фойє). 
 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ДО 15 лютого 2017 року 
НАДІСЛАТИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ В ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ: 
1. Заповнену за зразком заявку на участь у заході (див. нижче). У разі 

співавторства тез доповіді заявка на участь у конференції повинна бути 
заповнена кожним співавтором. 

2. Відредаговані тези доповіді (див. нижче вимоги до оформлення). 
3. Відскановану засвідчену рецензію наукового керівника для учасників, які не 

мають наукового ступеня. 
 

Електронна адреса: Conf_hnuvs2017@i.ua 
 

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ 
- Організаційний внесок за публікацію не передбачається. 
- Усі витрати, пов’язані з проїздом та проживанням, здійснюються учасниками за 

власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.  
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
- обсяг тез доповіді – до 5-ти сторінок; 
- мова: українська, англійська, польська; російська; 
- текст, виконаний у Microsoft Word для Windows; 
- шрифт – Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 
- поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; 
- перший рядок (ліворуч) – УДК тез доповіді; 
- другий рядок (ліворуч) –ім’я, по батькові, прізвище автора повністю, без скорочень 

(шрифт напівжирний); 
- третій (за необхідності й четвертий) рядок (ліворуч) – науковий ступінь, вчене 

звання, почесне звання, посада та місце роботи (навчання) автора, місто, країна 
(ПОВНІСТЮ БЕЗ СКОРОЧЕНЬ); 

- нижче (посередині рядка) назва доповіді великими літерами; 
- через інтервал – текст тез доповіді; 
- посилання на використані джерела (без повторів) здійснюється у квадратних 

дужках із зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26], 
а назви джерел слід наводити в кінці тез доповіді у порядку згадування у тексті 
(розділ – «Список використаних джерел»); 

- список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути 
оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису. 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

1. Організаційний комітет залишає за собою право редагування та відхилення тез 
доповідей, які:  
 не відповідають тематиці конференції; 
 містять плагіат; 



 

 

 не відповідають вищезазначеним вимогам;  
 подані з порушенням встановленого строку. 

2. Просимо до 25 березня 2017 року підтвердити свою безпосередню участь в 
роботі конференції, а також повідомити про час прибуття до м. Харків і про 
потребу бронювання місця в готелі.  

3. У разі очної участі в конференції збірник тез доповідей можна отримати під час її 
роботи.  

4. У разі заочної форми участі матеріли конференції будуть надіслані учасникам за 
адресою, зазначеної в заявці, протягом 15 днів після проведення конференції. 

5. ПУБЛІКАЦІЇ БУДУТЬ НАВЕДЕНІ В АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ. Оргкомітет не 
завжди поділяє погляди авторів публікацій. 

6. За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, фактичних 
даних, цитат, власних імен, географічних назв, а також за розголошення фактів, 
що не належать відкритому друку, тощо, відповідають автори публікацій та їх 
наукові керівники. 

7. Електронна копія збірника тез доповідей конференції буде розміщена у 
відкритому доступі на сайті збірника наукових праць «Вісник Кримінологічної 
асоціації України» (www.visnikkau.org).  

8. За бажанням можна подати наукову статтю для публікації у збірнику наукових 
праць «Вісник Кримінологічної асоціації України», що включений до Переліку 
наукових фахових видань України з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і 
науки України від 07.10.2015 № 1021). З вимогами до оформлення наукових 
статей можна ознайомитися на офіційному сайті (www.visnikkau.org). 

 
ОРІЄНТОВАНИЙ ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

31 березня 2017 року 
 

09.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції 
 

10.00 – 11.45 – відкриття конференції, пленарне засідання  
 

11.45 – 12.15 – перерва на каву  
 

12.15 – 14.00 – засідання секцій конференції  
 

14.00 – 15.00 – перерва на обід 
 

15.00 – 16.30 – засідання секцій конференції  
 

16.30 – 17.00 – підведення підсумків роботи конференції, прийняття 
резолюції 
 

КОНТАКТНІ ОСОБИ: 
Мірошниченко Оксана Станіславівна –  

начальник відділу організації наукової роботи  
Харківського національного університету внутрішніх справ,  

тел. +38 (057) 7398-345; 
Осятинський Станіслав Олександрович –  

начальник відділу міжнародних зв’язків  
Харківського національного університету внутрішніх справ  

тел. +38 (057) 7398-096; 
Байлов Антон Володимирович –  

відповідальний секретар організаційного комітету конференції 
тел. +38 (093) 449-2937. 



 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 
 

УДК 343.9:343.35 
 
Антон Володимирович СИДОРОВ, 
кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального 
права і кримінології факультету № 1 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, Харків, Україна 

 
КОРУПЦІЯ СЬОГОДЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

/текст доповіді/ 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Одержано 10.02.2017 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ: 
 

ЗАЯВКА  
на участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції  

«Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» 
(м. Харків, 31 березня 2017 року) 

 
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)___________________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання___________________________________________ 
Посада та місце роботи (повна назва організації)___________________________________________ 
Місце навчання (вказати навчальний заклад, факультет, курс, навчальну групу)_________________ 
Необхідність використання мультимедійної техніки________________________________________ 
Контактні телефони___________________________________________________________________ 
Е-mail_______________________________________________________________________________ 
Планую особистий приїзд______________________________________________________________ 
Потребую бронювання номеру в готелі___________________________________________________ 
Необхідне направлення персонального запрошення на участь в конференції____________________ 
Планую (потрібно виділити):  

 виступити з доповіддю;  
 тільки друк тез. 

 
Відомості про наукового керівника: 

 
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)___________________________________________________ 
Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (повністю без скорочень): _______________ 
Чи планується приїзд і особиста участь наукового керівника у роботі конференції? _____________ 

 

 


