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ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»
Кримінологічна асоціація України
Класичний приватний університет
Національний університет «Запорізька політехніка»
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імені Т. Г. Шевченка

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЧИТАННЯХ,
ПРИСВЯЧЕНИХ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Т. А. ДЕНИСОВОЇ,
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 10 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Мета наукового заходу: обговорення наукової спадщини школи
професора Т. А. Денисової, а також розвиток і підтримка наукових
контактів між вітчизняними та зарубіжними вченими, які проводять
фундаментальні
й прикладні
наукові
дослідження у сфері
кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології.






Питання для обговорення:
наукова спадщина професора Т. А. Денисової (життєвий та творчий
шлях, наукові ідеї, рецензії);
теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення прав і
свобод людини;
актуальні питання запобігання злочинності в Україні;
кримінально-виконавча практика: реалізація в Україні та досвід
зарубіжних країн;






актуальні проблеми реформування Кримінального кодексу України;
застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві України;
актуальні проблеми функціонування системи заходів кримінальноправового характеру;
інші.
ОРГКОМІТЕТ:
Огаренко В. Н.
д.н.держ.упр.,
професор,
ректор
приватного університету – співголова оргкомітету;

Класичного

Шеремет О. С., д.ю.н., доцент, ректор Національного університету
«Чернігівський
колегіум»
імені Т. Г. Шевченка
співголова
оргкомітету;
Абакумова Ю. В., д.ю.н., професор, директор Інституту економіки і
права Класичного приватного університету;
Денисов С. Ф., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального
права та кримінології Харківського національного університету
внутрішніх справ;
Литвинов О. М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального
права та кримінології Харківського національного університету
внутрішніх справ;
Леоненко Т. Є., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального,
цивільного та міжнародного права Національного університету
«Запорізька політехніка»;
Пальченкова В. М.,
д.ю.н.,
професор,
професор
кафедри
конституційного, адміністративного та трудового права Національного
університету «Запорізька політехніка»;
Рябчинська О. П.,
д.ю.н.,
професор,
завідувач
кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики Класичного
приватного університету;

Відповідальний секретар наукового заходу –
д.ю.н., професор Рябчинська Олена Павлівна
Електронна пошта: zmo.assotiation@gmail.com
Контактний номер: +380953860327

УМОВИ УЧАСТІ В НАУКОВОМУ ЗАХОДІ:
До 20 лютого 2021 року надіслати електронною поштою за
адресою: zmo.assotiation@gmail.com:
1)
заявку щодо участі в наукових читаннях;
2)
тези доповіді (до п’яти сторінок).
Файли повинні мати назви: «Іванко_тези», «Іванко_заявка».
Збірник матеріалів у PDF-форматі буде розіслано учасникам
наукового заходу.
Форма участі – заочна.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі
*.doc) через 1,5 інтервал. Обсяг: до п’яти сторінок формату А-4.
Шрифт: гарнітури Times New Roman 14 кегля. Поля: з усіх боків –
2 см.
Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) зазначити
прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання,
установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом –
НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.
Посилання на літературні джерела оформляти згідно із чинними
вимогами ДСТУ.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ
Рябчинська О. П.
д.ю.н., професор, завідувач кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики
Класичного приватного університету
(м. Запоріжжя)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА
КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
_текст_
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