
 

 

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права  

З А П Р О Ш У Є 

Вас взяти участь у роботі  Всеукраїнської конференції для студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Протидія злочинності і корупції», яка відбудеться  

16 листопада 2021 року 
ВАЖЛИВО: формат конференції змінено на онлайн. Початок в 10.00 за посиланням:  

https://us06web.zoom.us/j/86860093085?pwd=UW5NclRvcVN6YzA2ek1TNHdGVjJkdz09 

За результатами проведення планується видання електронного збірника матеріалів 

конференції. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Вимоги до оформлення тез: обсяг - до 3 стор. формату A4; береги - 20 мм; шрифт - 

Times New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; посилання по тексту у квадратних 

дужках [1, c. 23]. 

Обов’язково зазначається список літератури, який подається відповідно до вимог ДСТУ. 

На початку тез  вказуються анотація та ключові слова українською, російською та 

англійською мовами, а також відомості про автора (за зразком). 

Тези студентів подаються за підписом наукового керівника. Наприкінці тексту 

необхідно вказати відповідні відомості (науковий ступінь, посада, прізвище, ім'я, по-батькові 

керівника). 

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальні автор і його науковий керівник.  

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, які 

не відповідають напрямку конференції та/або вимогам щодо їх 

оформлення.  

Строк подачі тез – до 14 листопада (включно) 

Для участі у конференції  необхідно:   

1) заповнити форму  Google:  

https://forms.gle/mBMRThdhuVxgCBJy6       QR код: 

2) на електронну пошту організаційного комітету  

conf2021@ukr.net  слід направляти ОДНИМ ЛИСТОМ:  

а) тези виступів у форматі Word - назва файлу прізвище та ініціали автора 

(наприклад «Голіков В.А. тези»); б) сканкопію квитанції - (наприклад «Голіков В.А.   

оргвнесок»); в) тези у форматі PDF (або фото) з підписом наукового керівника. 

Організаційний внесок для участі у конференції становить 100 грн.                     

mailto:conf2021@ukr.


 

 

Кошти перераховуються на рахунок Приватбанку: UA783515330000026008052245748 

(одержувач – ФОП Автухов К. А., код 3158007593, призначення платежу – участь у 

конференції ПІБ автора тез).  

Контакти: 057 704 92 62 – кафедра кримінології та кримінально-виконавчого-права  

 

Зразок оформлення тез виступів:  
 

ГОЛІКОВ В. А., 

студент 4 курсу заочного факультету 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 

 

Анотація.  Розглянуто стан корупції в правоохоронних органах, запропоновані заходи 

щодо запобігання та протидії корупційним правопорушенням в правоохоронних органах. 
Досліджено сутність поняття «корупція». 

Ключові слова: правоохоронні органи, корупція, корупційне правопорушення, 

запобігання, протидія. 

Аннотация. Рассматривается понятие коррупции в правоохранительных органах, 

предложены меры по предотвращению коррупционных правонарушений в 
правоохранительных органах. Исследовано сущность понятия «коррупция». 

Ключевые слова: правоохранительные органы, коррупция, коррупционное 

правонарушение, предотвращение, противодействие. 

Summary. The abstracts considered the state of corruption in law enforcement agencies, 

proposed  measures to prevent corruption offenses in law enforcement agencies. The essence of the 
notion of «corruption» is investigated. 

Keywords: law enforcement agencies, corruption, corruption offense, prevention, 

counteraction. 

 

Після початку антикорупційної реформи рівень корупції дійсно пішов на спад, але на 
сьогоднішній день  повністю від корупції уникнути не вдалося, а це значить, що випадки 

корупції у правоохоронних органах все ж таки існують [1, c. 254]. … 

Через наявність корупції у правоохоронних органах, відбувається гальмування  вступу 

України до Європейського Союзу, з яким Україна у 2014 р. підписала угоду про асоціацію, де 

однією з умов вступу України до Європейського Союзу є  максимальне позбавлення від  
корупції в усіх сферах  діяльності, в тому числі  і в  правоохоронних  органах [2, c. 127, 128]. 

… 
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