
Вимоги 

до оформлення тез доповідей 
 

Приймаються до друку тези доповіді, 

надруковані в текстовому редакторі Microsoft 

Word та оформлені відповідно до вимог: 

1. обсяг тез не має перевищувати 5-ти 

сторінок. 

2. формат А4 шрифтом Тіmes New Roman 

кегль – 14, міжрядковий інтервал - 1,5, поля 

сторінки: зліва - 3,0 см, справа - 1,5 см, зверху - 

2,0 см, знизу - 2,0 см; 

3. назва тез доповіді чи повідомлення 

набирається великими літерами; 

4. у правому верхньому куті – прізвище, 

ім’я, по-батькові автора (без скорочень), 

науковий ступінь, вчене звання, посада, 

організація (без скорочень); відомості про 

наукового керівника (для учасників без 

наукового ступеня). 

5. посилання на бібліографічні джерела 

мають бути оформленими відповідно до вимог 

ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис, 

бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання» та зазначені в кінці тесту 

повідомлення чи тез доповіді (наприклад, [5, 

c. 105]). 

 

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу 

автора (англійська транскрипція), наприклад: 

Zayavka_Ivanov; Tezu_Ivanov; Recenz_Ivanov, 

Oplata_Ivanov. 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-

практичній Інтернет конференції «Сучасний 

стан кримінального законодавства України: 

шляхи реформування» 
 

 

Прізвище ____________________________ 

Ім’я _________________________________ 

По-батькові __________________________ 

Науковий ступінь _____________________ 

Вчене звання _________________________ 

Посада ______________________________ 

_____________________________________ 

Організація (повна назва) ______________ 

Група, інститут _______________________ 

Адреса, номер телефону________________ 

Науковий керівник  

(для учасників без наукового ступеню)_______ 

Е-mail ________________________________ 

Тема наукового повідомлення чи доповіді ______ 

 

kriminal.kafedra@gmail.com до 20 лютого 2018 

року  

 

Примітка:  
1. Оргкомітет залишає за собою право на відмову 

від опублікування тез у зв’язку з невідповідністю їх 

теми до напрямів роботи конференції або суттєвого 

недотримання вимог оформлення; 

2. Оргкомітет підтвердить електронним листом про 

отримання та реєстрацію Ваших матеріалів. 

 

Координати оргкомітету: 08201, Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, Університет 

ДФС України, Навчально-науковий інститут права, 

кафедра кримінального права та кримінології (304 

м.). 

 

Контактні телефони:  

0978790551 – Супрун Тетяна Миколаївна; 

0955355667 – Бодунова Олеся Миколаївна 

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

ГО «ВСЕУКРАЇСЬКА АСОЦІАЦІЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА» 

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА 

КРИМІНОЛОГІЇ 

 

МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЯ 

«Сучасний стан 

кримінального законодавства 

України: шляхи 

реформування» 

 
1 березня 2018 року 

м. Ірпінь 

mailto:kriminal.kafedra@gmail.com


Шановні колеги! 

Кафедра кримінального права та кримінології 

Навчально-наукового інституту права 

Університету державної фіскальної служби 

України запрошує Вас до участі у 

Міжнародній науково-практичній інтернет 

конференції «Сучасний стан кримінального 

законодавства України: шляхи 

реформування», яка відбудеться 1 березня 

2018 року 

Під час науково-практичної конференції 

відбудеться обговорення питань за такими 

напрямами: 

1. Стан та розвиток кримінальної політики в 

Україні на сучасному етапі  

2. Особливості процесу законотворчості в 

сфері кримінального права  

3. Сучасний стан вітчизняного 

кримінального права: проблеми усвідомлення 

новел і визначення перспектив розвитку  

4. Сучасні виміри кримінологічної науки. 

5. Методологічні основи кримінологічної 

характеристики злочинності. 

6. Сучасні системи запобігання злочинності 

та їх удосконалення. 

7. Тенденції розвитку наукового 

забезпечення кримінально-виконавчого права. 

8. Імплементація європейських стандартів в 

систему покарань в Україні  

9. Актуальні питання інститутів пробації та 

медіації. 

До участі запрошуються науковці, аспіранти, 

студенти та практичні працівники.  

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, російська. 

 

 

 

 

О Р Г А Н І З А Ц І Й Н И Й  К О М І Т Е Т   

Г О Л О В А  

Пашко Павло Володимирович, 

ректор Університету ДФС України, д.е.н., 

професор;  

З А С Т У П Н И К И  Г О Л О В И  

Топчій В.В. – директор Навчально-

наукового інституту права Університету ДФС 

України, заслужений юрист України, д.ю.н., 

професор, Голова Київського обласного 

осередку ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права»; 

Дідківська Г.В. – завідувач кафедри 

кримінального права та кримінології 

Університету ДФС України,к.ю.н., професор 

кафедри.  

Жерж Н.А. – заступник директора 

Навчально-наукового інституту права з 

наукової роботи, к.ю.н., доцент кафедри 

кримінального права та кримінології; 

Ч Л Е Н И  О Р Г К О М І Т Е Т У  

Богатирьов І.Г. – професор кафедри 

кримінального права та кримінології, д.ю.н., 

професор, заслужений діяч науки і техніки 

України; 

Богатирьова О.І. – професор кафедри 

кримінального права та кримінології, д.ю.н., 

старший науковий співробітник; 

Мірошніченко С.С. – професор кафедри 

кримінального права та кримінології, д.ю.н., 

доцент; 

Антипов В.І. – професор кафедри 

кримінального права та кримінології, к.ю.н., 

професор, заслужений юрист України; 

Мисливий В.А. – професор кафедри 

кримінального права та кримінології, д.ю.н., 

професор; 

Мудряк Т.О. – заступник завідувача кафедри 

кримінального права та кримінології з навчально-

методичної роботи, к.ю.н., доцент; 

Бодунова О.М. - заступник завідувача 

кафедри кримінального права та кримінології з 

наукової роботи та міжнародного 

співробітництва, к.ю.н., доцент кафедри; 

Супрун Т.М. – к.ю.н., доцент кафедри; 

 

ДЛЯ УЧАСТІ у конференції необхідно 

надіслати одночасно: 

1.  Заявку на участь у конференції за формою, 

що додається; 

2.  Електронний варіант тез доповіді; 

3. Відскановану копію квитанції про сплату 

оргвнеску; 

4.  Відскановану копію рецензії наукового 

керівника (для осіб, що не мають наукового 

ступеня). 

Зазначені вище матеріали необхідно надіслати 

до 20 лютого 2018 р. на адресу електронної 

пошти: kriminal.kafedra@gmail.com 

 

Розсилка електронного варіанта збірника 

відбудеться 1 березня 2018 року. 

 

Фінансові аспекти 

Участь для докторів наук безкоштовна. 

Розмір організаційного внеску становить  

 100 грн. 

Переказ коштів здійснюватиметься за 

банківськими реквізитами, шляхом внесення 

коштів на банківську картку «ПриватБанк», 

номер картки:  

5168 7573 4069 6071 отримувач: Дідківська 

Галина Василівна 
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