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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції за 

темою: «Проблеми впровадження нового Кримінального кодексу у правову 

систему України», проведення якої планується 07 квітня 2021 року. 

На конференції планується обговорення положень проєкту нового КК 

України в аспекті аналізу комплексу проблем, які виникатимуть при 

впровадженні цього Кодексу у правову систему України. Зокрема, планується 

обговорити широке коло питань, пов’язаних не лише зі змістом положень 

проєкту, а й з їх узгодженістю з «регуляторним» законодавством України та її 

міжнародно-правовими зобов’язаннями; перспективними законодавчими, 

інституційними, організаційними та іншими змінами, які викличе прийняття 

нового КК; необхідними людськими, фінансовими, часовими та іншими 

ресурсами, яких вимагатиме набрання новим Кодексом чинності, тощо. З 

текстом проєкту нового КК України можна ознайомитись на сайті Робочої 

групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової 

реформи при Президентові України за посиланням: 

https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code  

 

Формат проведення конференції. 

Конференцію буде проведено у форматі панельних дискусій за 

https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code


напрямами, визначеними у програмі, у змішаному режимі: очно та на 

платформі Zoom. Посилання на Zoom-конференцію буде надіслано окремо 

пізніше. 

До участі у роботі конференції запрошуються члени Робочої групи з 

питань розвитку кримінального права, члени ГО «Всеукраїнська асоціація 

кримінального права», провідні вчені, судді, прокурори, слідчі та практикуючі 

юристи. 

 

Проведення конференції планується за таким регламентом: 

1. Робота конференції буде відбуватись у форматі панельних дискусій: 

07 квітня 2021 р. 

1. Конституційні засади та міжнародно-правові рамки проєкту нового 

КК України. 

2. Від чинного до нового Кодексів: поняття злочину та підстава 

кримінальної відповідальності. 

3. Перспективи інституту кримінально-правових засобів. 

4. Гармонізація нового КК та кримінального процесуального і 

кримінального виконавчого законодавства України. 

 

2. В межах кожної панельної дискусії плануються доповіді членів 

Робочої групи, які презентують відповідні розділи проєкту КК України, інших 

науковців щодо тематики панелі, а також загальна дискусія.  

3. Тривалість кожної панелі – 1 год. 30 хв; тривалість доповіді: для членів 

Робочої групи – до 15 хв., для інших учасників конференції – до 10 хв.  

4. За підсумками конференції, з урахуванням доповідей, відповідей на 

запитання та дискусії, учасники конференції мають можливість опублікувати 

тези доповідей, а також свої зауваження та пропозиції до проєкту КК України. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 Обсяг тез до 5 сторінок;  

 Шрифт Times New Roman; розмір -14, міжрядковий інтервал -1,5; 

усі поля -2,0 см;  

 Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по лівій 

стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання, науковий ступінь, посада, 

навчальний заклад; 

 Другий рядок - (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по 

центру) назва тез;  

 Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Список 

використаних джерел", у тексті посилання на використані джерела (без 

повторів) позначаються у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела 



та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26]. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Петренко А.П. 

доцент, к.ю.н., 

доцент кафедри кримінального права №1 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ 

Текст текст текст …. 

 

Список використаних джерел: 

1. … 

 

 

 

Умови публікації матеріалів конференції: 

Для публікації тез необхідно до 13 квітня (включно) надіслати 

матеріали на електронну адресу конференції: crimconf2021kh@gmail.com 

 

Організаційний внесок за публікацію матеріалів конференції не 

передбачений. 

Довідки можна отримати за електронною адресою 

crimconf2021kh@gmail.com або за телефоном: 

+ 38  (095) 140-60-24 (Вишневська Інна Анатоліївна). 

 

 

 

З повагою 

Організаційний комітет 


