
ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ
ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

| 10:00 - 15:00 | 
формат заходу змішаний

НАПРЯМКИ ДИСКУСІЇ:

Війна і корупція;
Жертви військової агресії
та геноциду з боку рф;
Протидія пропаганді та
дезінформації; 
Протидія колабораційній
діяльності;
Незаконний обіг
наркотиків в умовах
воєнного стану;
Запобігання вбивствам
цивільного населення в зоні
проведення бойових дій і в
тимчасовій окупації;
Кіберпротистояння між
росією та Україною;
Боротьба з організованою
злочинністю під час війни;
Терористична діяльність
держави-агресора на
території України;
Протидія військовим
злочинам;

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ФАКУЛЬТЕТ СЛІДЧОЇ ТА ДЕТЕКТИВНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

ЛЮТОГО 17
2023 РОКУ

ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 77
М. ХАРКІВ

Для участі у конференції необхідно:

Зареєструватись   1.

тези виступу в форматі *.doc (назва
файлу - прізвище та ім'я автора);
сканкопію останньої сторінки тез з
підпсом наукового керівника (у
форматі *.pdf);

2. На електронну скриньку 
anti-crime@ukr.net  до 17.02.2023
надіслати:

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА

Незаконний бізнес і
корупційні схеми під час
відбудови міської
інфраструктури.

https://forms.gle/Ygdd69EcVCjZMRSH6


Телефон: +38 (068) 252 48 96
Email: anti-crime@ukr.net
Адреса: вул. Пушкінська, 77, м. Харків

Про факультет:
FB:     facebook.com/fsddNLU
INST: instagram.com/fsddnlu

ВИМОГИ ДО 

 ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ти сторінок,
текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4
(297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – верхнє, нижнє
і праве 15 мм, ліве 20 мм; 
Шрифт – Time New Roman, кегель – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5.
Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт
напівжирний курсив, вирівнювання по лівій стороні), далі
вказати науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які їх
мають), а також посаду, місце роботи (у називному
відмінку), місто, країна;
 Другий рядок – (шрифт напівжирний курсив, всі прописні,
вирівнювання по центру) найменування тез;
Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва
10 мм, сторінки не нумеруються;
Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках –
[1, с. ..], де перше число означає порядковий номер у
списку використаних джерел, друге – номер сторінки, на
яку зроблено посилання;
Список використаних джерел розміщується в кінці тексту.

 Організаційний комітет залишає за собою
право відхиляти подані матеріали на
підставі порушення встановлених строків
їх подачі, недотримання вимог до
оформлення тез, виявлення плагіату.
  Відповідальність за зміст тез, наведені
факти та висвітлену інформацію несуть
автори. Тези будуть надруковані в
авторській редакції.


