
Шановні колеги! 

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін 

Інституту права Львівського державного 

університету внутрішніх справ запрошує Вас 

взяти участь у роботі круглого столу 

«Кримінальна юстиція в Україні: реалії та 

перспективи». 

Напрями роботи круглого столу: 

– реалії та перспективи кримінального права 

в Україні;  

– кримінальний процес: тенденції 

реформування; 

– реалії та перспективи гендерного 

мейнстримінгу у сфері кримінальної 

юстиції. 

Круглий стіл відбудеться 11 червня  

2021 року за адресою:  

м. Львів, вул. Замарстинівська, 9, наукова 

зала № 1. Початок роботи – 10.00 год. 

У випадку продовження терміну 

карантинних обмежень круглий стіл відбудеться 

у дистанційному форматі на базі платформи 

Zoom. Ідентифікатор та код доступу будуть 

розміщені на сайті університету. 

До участі в круглому столі запрошуються 

науковці закладів вищої освіти, наукових 

установ, працівники правоохоронних органів, 

суду, адвокатури, громадських організацій, 

аспіранти, студенти. 

За результатами роботи круглого столу 

планується видання збірника тез доповідей, який 

отримають безпосередні учасники заходу. 

Для участі в круглому столі просимо 

зареєструватися до 04 червня 2021 року з 

використанням електронного формуляра за 

посиланням:  

https://forms.gle/QR3aKoiT9ttddo478 

Тези будуть включені до збірника 

матеріалів за умови того, що організатори 

заходу отримають їх не пізніше 04 червня 

2021 р. на електронну адресу: 

kkpd.konferens@gmail.com  

Публікація тез аспірантів ад’юнктів та 

студентів можлива за наявності позитивної і 

підписаної рецензії наукового керівника 

(очікуємо фото або скан рецензії). 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 Обсяг доповідей: до 5 сторінок. 

Текстовий редактор – Microsoft Word. Шрифт 

− Times New Roman. Формат сторінки А4 

(210х297 мм). Поля – по 20 мм. Кегль – 14. 

Міжрядковий інтервал – 1,5. Стиль – Normal. 

 Відомості про авторів (вирівнювання 

по правому краю): 

–  прізвище, ініціали – шрифт напівжирний; 

через 1 міжрядковий інтервал; 

–  посада, науковий ступінь, вчене звання – 

шрифт звичайний; через 1 інтервал; 

–  місце роботи або навчання – в дужках 

курсивом; через 1 інтервал. 

 Співавторство – не більше двох 

авторів. 

 Назва тез: шрифт напівжирний, усі 

символи прописні, без переносу слів, 

вирівнювання по центру без виділення абзацу; 

відділяється від відомостей про автора та 

тексту тез 1 міжрядковим інтервалом. 

 Текстова частина: вирівнювання по 

ширині, без переносу слів, абзацний відступ − 

10 мм, міжрядковий інтервал – 1. 

 Список літератури розміщується без 

відступу наприкінці тексту в порядку 

посилання; оформлюється у вигляді 

нумерованого списку відповідно вимог ДСТУ 

8302:2015. «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання»; 

вирівнювання по ширині; 

 

Взірець 

Правосудько С.О., 

доцент кафедри кримінального права 

кандидат юридичних наук, доцент 

(Львівський державний університет  

внутрішніх справ) 

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ  

БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ: КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

 

Текст доповіді [1, с. 99]. ... 

Список літератури: 

1. Грищук В.К. Поняття, предмет, методи, 

завдання, функції, система, джерела та 

принципи українського кримінального права: 

навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2009. 112 с. 

 

Опублікувати зможемо лише тези, які 

відповідають зазначеним вище вимогам. 

 

Контактні особи: 

‒ Лащук Наталія Романівна  

тел. (063) 341 88 47; 

‒ Максимович Роман Львович   

(за напрямами спеціальності 12.00.08)  

тел. (096) 058 66 69; 

‒ Навроцька Віра Вячеславівна  

(за напрямами спеціальності 12.00.09)  

тел. (095) 731 96 66. 

- Лісіцина Юлія Олександрівна  

(за напрямом  гендерного мейнстримінгу) 

тел. (096) 843 38 34. 



 

Інститут права Львівського 

державного університету внутрішніх 

справ провадить освітню, наукову та 

методичну діяльність, забезпечує організацію 

освітнього процесу, здобуття особами якісної 

вищої освіти у галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право», яка ґрунтується 

на сучасному рівні знань та наукових 

досліджень за освітніми ступенями 

«бакалавр» та «магістр». 

Інститут права Львівського державного 

університету внутрішніх справ – це: 

 потужний науково-педагогічний 

потенціал; 

 вагомі наукові досягнення; 

 активна міжнародна співпраця; 

 практично орієнтована підготовка; 

 тривала та позитивна історія; 

 сучасне технічне оснащення та 

забезпечення освітнього процесу (сучасні 

аудиторії, навчальні полігони, електронна 

бібліотека, електронний репозитарій тощо); 

 велика і дружня студентська родина; 

 необмежені можливості для розвитку, 

самовдосконалення та самореалізації; 

 можливість одержати освіту усіх рівнів 

(від бакалавра до доктора наук);  

 конкурентна вартість навчання. 

 

 

 

Наші контакти: 

м. Львів, вул. Замарстинівська, 9; 

тел.: (032) 255-38-36; 

e-mail для листування: yf@lvduvs.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ 

 

ІНСТИТУТ ПРАВА 
 

 

 
 

Круглий стіл 
 

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ  

В УКРАЇНІ: 
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

11 червня 2021 року 

 
 

 

 

 

 

 

м. Львів 

mailto:yf@lvduvs.edu.ua

