
1. Доктринальний ПІдхІд наукового забезпечення розвитку правовоЇ системи УкраЇни

як предмет сучасноЇ ДИСКУСІЇ
2. Поняття доктрини кримІнального права УкраЇни, ознаки, джерела, структура,

значення 

3. Проблеми формування сучасноЇ доктрини кримІнального права УкраЇни (питання

методологІчних засад формування доктрини; кримІнальна (кримІнально-правова)

полІтика та доктрина кримІнального права; концептуальнІ засади формування

доктрини ЗагальноЇ частини кримІнального права; концептуальнІ засади

формування доктрини ОсобливоЇ частини кримІнального права)

4. Проблеми доктринального забезпечення розробки проекту нового КримІнального

кодексу УкраЇни 

5. Доктрини кримІнального права в науцІ зарубІжних краЇн 

 V МІжнародний науково-практичний круглий СТІЛ

«Сучасна доктрина кримІнального права у

правовІй системІ УкраЇни: поняття, джерела

значення, проблеми формування»

14.05.21 | п'ятниця | 10:00

напрями обговорення:



Робота V міжнародного науково-практичного круглого столу відбуватиметься дистанційно
на базі платформи Zoom (залежно від епідситуації можлива дискусія в режимі онлайн і
офлайн).
Запрошуємо для участі в науковому заході провідних вчених України та інших країн,
молодих науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, народних
депутатів України.

Осіб, зацікавлених у роботі міжнародного науково-практичного круглого столу, просимо
надіслати до організаційного комітету до 1 травня 2021 року електронною поштою на
адресу: kh.vakp@ukr.net такі матеріали: 
1) тези доповіді; 
2) заповнену за зразком заявку.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка,
для тез – Тези. Наприклад: Чумак_Заявка, Чумак_Тези.

Вимоги до тез доповіді:
Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman 14,
півжирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий
ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де працює
(навчається) автор; шрифт Times New Roman 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля:
верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5,
відступ – 1, 25.
Список використаних джерел (за алфавітом і без повторів) оформлюється відповідно до
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги
та правила складання» в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті
джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою на порядковий номер джерела
за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Тези, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не
будуть.

Зразок оформлення заявки:
·Прізвище, ім’я, по батькові учасника
·Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де
навчається або працює учасник
·Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (для аспірантів)
·Контактний телефон
·Електронна адреса
Сплата організаційного внеску не передбачається. 
Звертаємо увагу, що тези доповідей будуть оприлюднені в авторській редакції.

За додатковою інформацією звертайтеся:
 

к.ю.н., доц. Шульженко Надія Володимирівна +380971805840

http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/

