
ЗАЯВКА 
Контактні особи: на участь у круглому столі 

Прізвище, ім’я, по батькові_____________ 

Науковий ступінь_____________________ 

Вчене звання_________________________ 

Місце роботи (навчання)_______________ 

Посада______________________________ 

Тема доповіді (повідомлення)___________ 

□ Планую особисту участь у круглому 

столі в режимі відеоконференції з 

використанням платформи ZOOM; 

□ Планую виступити;  

□ Не планую особисту участь 

 

Координати для зв’язку _______________ 

Поштова адреса ______________________ 

Контактний телефон __________________ 

E-mail ______________________________ 

 

Корольчук Віктор Володимирович  

моб. тел.: 050 549 25 29 

Федоренко Оксана Анатоліївна 

моб. тел.: 097 008 29 96 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

КРУГЛОГО СТОЛУ  

18 березня 2021 року 
09:30 – 10:00 – онлайн реєстрація учасників 

10:00 – 10:30 – вітальні слова 

10:30 – 14:30 – робота круглого столу  

14:30 – 15:00 – підбиття підсумків,  

                          схвалення проєкту 

                          резолюції 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  

КРУГЛОГО СТОЛУ  

03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1, 

Національна академія внутрішніх справ 

Міністерство внутрішніх справ України  

Національна поліція України 

Національна академія внутрішніх справ 

 

 

 

 

РЕФОРМУВАННЯ  

КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА:  

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Міжвідомчий науково-практичний  

круглий стіл 

  
18 березня 2021 року 

 

Київ 2021 

УВАГА! 

У зв’язку з проведенням загальнодержавних 

заходів, спрямованих на запобігання 

поширенню хвороби COVID-19, проведення 

круглого столу відбудеться онлайн, у режимі 

відеоконференції з використанням платформи 

ZOOM 



Шановні колеги! 

Національна академія внутрішніх справ 

запрошує до участі в Міжвідомчому науково-

практичному круглому столі «Реформування 

кримінального законодавства: реалії та 

перспективи», що відбудеться  

18 березня 2021 року в режимі відеоконференції з 

використанням платформи ZOOM. 

 

Учасники круглого столу – представники 

Верховної Ради України, Міністерства внутрішніх 

справ, Національної поліції України, закладів 

вищої освіти і науково-дослідних установ МВС та 

МОН України. 

Мета круглого столу – активізація наукових 

досліджень, спрямованих на розв’язання проблем 

реформування кримінального законодавства, а 

також підготовка рекомендацій щодо його 

вдосконалення. 

 

 

Мова круглого столу –  українська 
. 

УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ  

Для участі в круглому столі необхідно 
надіслати до 02 березня 2021 року  

на електронну адресу  f.kseniya25@ukr.net  

– заявку встановленого зразка; 

– тези доповіді 

 

Зверніть увагу! 

Про отримання оргкомітетом матеріалів 

для участі в круглому столі має обов’язково 

надійти підтвердження на зазначену Вами 

електронну адресу. Якщо Ви не отримали такого  

підтвердження, звертайтеся до оргкомітету.  
Подані матеріали буде опубліковано в 

авторській редакції. Відповідальність за зміст 
тез виступів несуть автори. Електронну версію 
збірника матеріалів доповідей після засідання 
круглого столу буде розміщено на вебпорталі 
НАВС: http://elar.naiau.kiev.ua/ 

           

          

Учасникам, які планують особисту 
участь у засіданні круглого столу, 

буде надіслано посилання на 
платформу ZOOM для роботи в 

режимі відеоконференції  
 

ВИМОГИ 

ДО ОФОРМЛЕННЯ 

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Текст має бути виконано в Microsoft Word. 
Обсяг тез –  до трьох сторінок, 
шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, 
міжрядковий інтервал – 1. 
На початку вказують: прізвище, ім’я, по 
батькові автора, посаду та повну назву 
установи, у якій працює чи навчається автор, 
науковий ступінь, вчене звання. 
Нижче через інтервал – назва теми доповіді (усі 
слова великими літерами). 
Нижче через інтервал – текст доповіді. 
Нижче через інтервал – список використаних 
джерел, що оформлюється відповідно до 
чинних стандартів. 
Посилання позначають квадратними дужками, 
наприклад: [1, с. 78]. 

Приклад оформлення 

Іванов Іван Іванович, 
науковий співробітник наукової 
лабораторії з проблем  
протидії злочинності  
Національної  академії  внутрішніх 
справ, кандидат юридичних  
наук, доцент 
 

ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ  
В УКРАЇНІ 

Список використаних джерел 
         1. Петренко П. П., Приходько О. І. Запобігання 
корупції : навч. посіб. Київ : КНТ, 2016. 160 с. 
          2. Корольчук В. В. Заходи запобігання 
злочинності, пов’язаної з податком на додану вартість, 
в Україні. Тіньова економіка: світові тенденції та 
українські реалії : матеріали міжвідом. наук.-практ. 
конф. (м. Київ, 23 черв. 2017 р.)  Київ : Нац. акад. 
внутр. справ, 2017.  С. 234–237. 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ 

1. Кримінальні проступки: актуальні проблеми 

теорії та практики. 

2. Проєкт нового Кримінального кодексу 

України: актуальні проблеми теорії та 

практики. 
 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА 

ЗАЯВКИ І ТЕЗ ДОПОВІДІ 

Назва файлу має відповідати прізвищу 

учасника з вказівкою для заявки та  для тез. 

Приклад  

Заявка Іванов.doc  

Тези Іванов.doc 

https://www.naiau.kiev.ua/naukova-diyalnist

