
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-

конференції «Кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти протидії злочинності» 
29 листопада 2019 року в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ.  
До участі у конференції запрошуються 

науковці, аспіранти, магістри, курсанти (студенти) 
та практичні працівники, які здійснюють науковий 
пошук за напрямами роботи конференції. 

 

 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

  
1. Проблеми криміналізації та декриміналізації 

на сучасному етапі розвитку держави. 

2. Основні напрямки реформування 

кримінального права та законодавства: проблеми 

теорії та правозастосування  

3. Запобігання злочинності: сучасний стан та 

зарубіжний досвід. 

4. Сутність та зміст прогресивної системи 

виконання та відбування покарання: напрямки 

формування кримінально-виконавчого 

законодавства.  

5. Вплив новітніх технологій на способи та 

засоби вчинення кримінальних правопорушень.  

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

 
Для участі у конференції та публікації тез у 

збірнику матеріалів необхідно у термін  до _12 
листопада 2019 р. надіслати на поштову адресу 
оргкомітету:  
- заповнену за зразком заявку на участь у 

конференції; 

- тези доповіді (вимоги до оформлення тез 
доповіді додаються).  

Файли (у форматі *.doc) повинні відповідати 
прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – 
Заявка, для тез – Тези. Наприклад: 
Іванов_Заявка, Іванов_Тези. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ: 

1. Робоча мова конференції: українська. 

2. Назва секції (напряму) відповідно до 

переліку (шрифт Times New Roman, кегель 

14, праворуч). 

3. Назва доповіді посередині рядка великими 

літерами, без крапки; шрифт Times New 

Roman, кегель 14, жирний. 

4. Нижче, через один інтервал, праворуч – 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, 

вчене звання, посада, повна назва установи, 

де навчається або працює автор, відомості 

про наукового керівника (для осіб, які не 

мають наукового ступеня); шрифт Times New 

Roman, кегель 14. 

5. Через один інтервал – текст тез, який 

повинен відповідати таким вимогам: формат 

А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: 

верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт 

Times New Roman, кегель 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5; вирівнювання тексту – по 

ширині; абзацний виступ – 1,25 см. 

6. Список використаних джерел (без 

повторів) оформляється в кінці тексту. У 

тексті посилання позначаються квадратними 

дужками із вказівкою в них порядкового 

номера джерела за списком та через кому – 

номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 

16]. 

7. Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок 

зі списком використаних джерел.  

Оргкомітет конференції залишає за собою 
право відхиляти матеріали, які не 
відповідають напряму конференції та вимогам 
щодо їх оформлення.  

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з 
першоджерелами, редакційна колегія не 
перевіряє фактичний матеріал, редагуються 
лише граматичні та пунктуаційні помилки. 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
на участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції  
«Кримінально-правові та кримінологічні 

аспекти протидії злочинності» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене 

звання 
 

Місце роботи, посада 

Місце навчання (назва ВНЗ, 

курс, факультет) 

 

Контактний телефон  

E-mail  

Домашня (службова) адреса  

Дані про наукового керівника 

чи співавтора 
 

Назва секції (напряму)  

Тема доповіді  
 

 
ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами проведення конференції тези 
доповідей учасників будуть розміщені на 
офіційному сайті ОДУВС.  

Увага! Матеріали, які не відповідають 
вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть 
опубліковані.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
     1. Проблеми 

криміналізації та декриміналізації на сучасному етапі 

розвитку держави. 
 

«ЩОДО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯННЯ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 3682 

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ» 
                              Іванов І.І., к.ю.н., доцент           

доцент кафедри кримінального права та                                                    
кримінології  Одеський державний університет                                           

внутрішніх справ 
м. Одеса 

 
Наряду з воєнним конфліктом на Сході та низьким 

рівнем життя громадян корупція на теперішній час 
розвитку української державності займає місце 
складного соціального явища, яке не тільки підриває 
встановлений демократичний устрій України, а й 
нівелює усі правові інститути, загрожує 
основоположним конституційним принципам: 
верховенству права, законності, рівності прав і свобод 
суб’єктів правореалізації, підриває соціальну 
справедливість і легітимність органів державної влади 
та місцевого самоврядування. 

Список використаних джерел: 
1 Кримінальне право України: Загальна частина. 

Основні питання вчення про злочин [Електронний 
ресурс] : науково-практичний посібник / В. П. 
Ємельянов ; Харківський національний університет 
внутрішніх справ. - Харків : «Право», 2018. - 142 с.  с. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:  
 кафедра кримінального права та кримінології, 

Одеський державний університет внутрішніх 
справ, Україна, 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1. 
 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

kafkpoduvs4a@ukr.net 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:  
1. (093) 100-94-63 - Гритенко Оксана Анатоліївна; 

2. (067) 727-57-31; (050) 535-86-32 - 

Конопельський Віктор Ярославович; 

3. (095) 443-90-87 - Камінська Яна Анатоліївна. 

 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова:  
Аброськін В.В., ректор Одеського державного 
університету внутрішніх справ, к.ю.н. 
Заступник голови:  
Кузніченко С.О., проректор Одеського 
державного університету внутрішніх справ, 
д.ю.н., професор. 
Секретар:  
Гритенко О.А., завідувач кафедри 
кримінального права та кримінології  факультету 
підготовки фахівців для органів досудового 
розслідування ОДУВС, к.ю.н., доцент 
 
 
Члени оргкомітету: 

Бабенко А.М., декан факультету підготовки 

фахівців для органів досудового розслідування 

ОДУВС, д.ю.н., доцент; 

Донченко О.М., заступник декана факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування ОДУВС; 

Домброван Н.В., начальник відділу організації 

наукової роботи ОДУВС, к.ю.н.; 

Конопельський В.Я., професор кафедри 
кримінального права та кримінології ОДУВС, 
д.ю.н., доцент; 
Меркулова В.О., професор кафедри 
кримінального права та кримінології ОДУВС, 
д.ю.н., професор; 
Кулик Л.М., доцент кафедри кримінального 
права та кримінології ОДУВС, к.ю.н., доцент; 

Плужнік О.І., професор кафедри кримінального 

права та кримінології ОДУВС, к.ю.н., доцент; 

Чекмарьова І.М., доцент кафедри 
кримінального права та кримінології ОДУВС, 

к.ю.н.; 

Камінська Я.А., лаборант кафедри 

кримінального права та кримінології факультету 

підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування ОДУВС;  

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ УКРАЇНИ 

  

Одеський державний університет 

внутрішніх справ  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 

 

 

Всеукраїнська 

науково-практична 

Інтернет-

конференція 

«Кримінально-правові та 

кримінологічні аспекти протидії 

злочинності» 
 

29 листопада 2019 року  

м. Одеса 

mailto:kafkpoduvs4a@ukr.net

