
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у IX Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції  

«Протидія злочинності: теорія та практика» 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

Місце роботи (навчання) _____________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

Посада _______________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

Науковий ступінь ______________________________ 

Вчене звання __________________________________ 

Поштова адреса  ______________________________ 

Адреса електронної пошти______________________ 

Контактні телефони __________________________ 

Тема наукового повідомлення ____________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету 

міжнародного науково-практичного  

інтернет-заходу: 
 

 

Національна академія прокуратури України 

(вул. Юрія Іллєнка, 81-б, м. Київ, 04050, Україна) 

 

 
 
 
 
 
 

Контактні особи: 
 

Неля Лісова 
Таїсія Столяр 

тел.: (044) 206-08-82. 

 
адреса електронної пошти оргкомітету:  

vonmr@ap.gp.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 
 

Національна академія  

прокуратури України 
 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 
 

Національна академія внутрішніх справ 
 

ГО „Ла Страда – Україна” 
 

 

 
 

    
 

         
 

IX Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція  

«Протидія злочинності: теорія та практика», 

 присвячена пам’яті видатного вченого-

кримінолога, доктора юридичних наук, професора, 

заслуженого юриста України, заслуженого діяча 

науки і техніки України, члена-кореспондента 

Національної академії правових наук України  

Литвака Олега Михайловича  
 

25 листопада 2019 року 

м. Київ 

 



Шановні колеги!  

Інформуємо Вас, що Національна академія 

прокуратури України спільно з Генеральною 

прокуратурою України, Науково-дослідним 
інститутом вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса Національної академії 

правових наук України, Національною академією 
внутрішніх справ,  ГО „Ла Страда – Україна”                     

25 листопада 2019 року проводить IX Міжнародну 

науково-практичну інтернет-конференцію «Протидія 

злочинності: теорія та практика», присвячену 

пам’яті видатного вченого-кримінолога, доктора 

юридичних наук, професора, заслуженого юриста 

України, заслуженого діяча науки і техніки України, 
члена-кореспондента Національної академії правових 

наук України  Литвака Олега Михайловича. 

 
Метою заходу є об’єднання зусиль науковців і 

практичних працівників у розв’язанні проблем протидії 

злочинності, а також вироблення рекомендацій щодо 

удосконалення кримінального, кримінально- 
виконавчого та кримінального процесуального 

законодавства. 

До участі в міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції запрошуються представники 

науково-викладацького складу, аспіранти 

(ад’юнкти), докторанти закладів вищої освіти 
юридичного профілю, працівники суду, прокуратури, 

правоохоронних та інших державних органів 

і громадських об’єднань.  

 

Пріоритетні напрями роботи конференції: 

– огляд сучасного стану протидії злочинності та 

проблем її нормативно-правового забезпечення;  

– розробка й упровадження заходів протидії 
злочинам в окремих сферах;  

– визначення проблем захисту інтересів особи, 

суспільства і держави у кримінальному провадженні;  

– напрацювання способів удосконалення порядку 
відбування покарань. 

 

 

 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська. 

Участь у конференції – безкоштовна. 
 

 
Заявку, тези наукових повідомлень  

просимо надіслати  

до 18 листопада 2019 року (включно)  

на адресу електронної пошти оргкомітету: 

vonmr@ap.gp.gov.ua 

 

 
Наукові повідомлення учасників заходу 

увійдуть до збірника матеріалів 

IX Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції  

«Протидія злочинності: теорія та практика», 

зі змістом якого можна буде ознайомитись 
на офіційному вебпорталі Національної академії 

прокуратури України за посиланням: 

http://napu.com.ua/uk/metariali-naukovo-praktichnih-

zahodiv/ 

 

 

Наукові повідомлення, які не будуть 
відповідати вимогам щодо їх оформлення, 

розглядатися не будуть. 

 

 

 

 

Вимоги до наукових повідомлень 
 

Обсяг – до 5 сторінок. 

Оформлення тексту: формат А4; поля: верхнє, 

нижнє, праве, ліве – 2 см; шрифт – Times New 
Roman, кегль − 14; міжрядковий інтервал – 1,5; 

відступ абзаца – 0,7 см. 

 
 

 

 

 

Наукові повідомлення мають бути оформлені 

відповідно до зразка: 

 
ІВАНОВ Ігор  

доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри правосуддя 
Київського класичного університету 

м. Київ, Україна 
 

ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 

ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

ВЛАСНОСТІ 
 

Вивчення структури злочинності проти 

власності свідчить, що найбільш поширеними є 

крадіжки, шахрайства та грабежі, а також 
загрозливим є збільшення кількості розбоїв                    

[1, c. 112].  
  

Список використаних джерел: 
1. Моніторинговий кримінологічний аналіз 

окремих видів злочинів в Україні (2013–2014 роки): 

наук.-практ. посіб. / [О.М. Литвак, Р.О. Стефанчук, 
Н.В. Лісова та ін.]. Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2015.  254 с. 
 

У тексті та у списку використаних джерел не 
слід використовувати автоматичні виноски й 

автоматичну цифрову нумерацію абзаців. 

Авторам, які не мають наукового ступеня, 
необхідно до матеріалів додати витяг з протоколу 

засідання кафедри або рецензію кандидата чи 

доктора юридичних наук. 
Тези наукових повідомлень просимо надсилати 

з поміткою у темі електронного листа 

«конференція_25_11_2019». Назва файлу має 

відповідати прізвищу автора, наприклад: 
Заявка_Іванов; Тези_Іванов. 
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