
 

 

 

 

Міжнародна наукова конференція 

«Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: 

яким воно є і яким йому бути?», 

(м. Харків, 21-22 жовтня 2022 р.) 
 

Організаційний комітет запрошує взяти участь у традиційній, щорічній харківській осінній міжнародній 

науковій конференції з кримінального права. Цьогоріч будемо дискутувати щодо таких основних напрямів: 

1) «Кримінальне право України в умовах воєнного стану: новели, проблеми, перспективи»; 

2) «Кримінальне право України перед викликами кандидатства до Європейського Союзу»; 

3) «Проєкт нового КК України у фокусі сучасних викликів: яким йому бути?» 

Щиро просимо шановних учасників дотримуватись основних напрямів дискусії.  

На жаль, через війну з Росією, ми зараз не можемо вас запросити відвідати наш чарівний Харків і просимо 

долучитися до роботи конференції дистанційно на платформі Zoom або слідкувати за її роботою на платформі 

YouTube.  
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Для участі в конференції просимо до 10 вересня заповнити заявку за посиланням 

https://forms.gle/xnWWvtxcNYMEgB5K6 та надіслати тези доповіді на електрону адресу: 

conference2022crime@gmail.com 

Оргкомітет має на меті видати збірник тез доповідей до проведення конференції і запропонувати учасникам, 

які заявлять найбільш актуальні доповіді, до 15 хв. для виступу з ними. 

Програму конференції, Zoom-посилання для участі у ній та YouTube-посилання для слідкування за її роботою 

оргкомітет надішле електронною поштою усім зареєстрованим учасникам за 2-3 дні до проведення конференції. 

Робочі мови конференції: українська та англійська. 

Вимоги до оформлення публікації: 

• Обсяг тексту до 10 000 знаків (з пробілами); 

• Шрифт Times New Roman; розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; усі поля – 2,0 см;  

• Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правому краю) – прізвище та ініціали автора; 

• Наступні 1-3 рядки – (шрифт звичайний курсив, вирівняний по правому краю) – вчене звання, науковий 

ступінь, посада, місце роботи автора; 

• Наступний рядок – (шрифт ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ, вирівняний по 

центру) – назва доповіді;  

• Література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел», описується відповідно 

до бібліографічного стандарту і розташовується за вибором автора у порядку цитування (без повторів) або в 

алфавітному порядку. У тексті доповіді посилання на використані джерела даються у квадратних дужках із 

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

 

Контактна особа від організаційного комітету: Новікова Катерина, +380509280928, +380939221844 
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