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9 грудня 2022 року 

м. Одеса 

Шановні колеги!  

Запрошуємо вас взяти участь у 

Міжнародній науково-практичній 

конференції «Завдання кримінального  

права в умовах надзвичайного стану», 

яка відбудеться 09 грудня 2022 року в 

Національному університеті   

«Одеська юридична академія» 

    

Тематичні напрямки конференції: 

- Кримінально-правова політика 

України в умовах надзвичайного стану;  

- Кримінальне правопорушення в 

умовах надзвичайного стану: поняття, 

ознаки та класифікація; 

- Кримінально-протиправні посягання 

у умовах надзвичайного стану в 

зарубіжному кримінальному праві; 

 - Завдання та функції сучасного 

кримінального права  

Робочі мови конференції: 

• українська; англійська. 

 

 

Форма проведення конференції – 

дистанційна (на платформі Zoom). 

Для участі у конференції необхідно до 5 

грудня 2022 року надіслати на 

електронну адресу організаторів 

(confcrim@onua.edu.ua) заявку (див. 

форму) та тези доповіді. 

 

За результати роботи конференції 

планується зробити електронний 

збірник тез  

Організаційний внесок за публікацію 

тез доповіді не передбачається. 

 

Програма роботи конференції: 

9 грудня 2022 року  

14.50-15.00 – реєстрація учасників 

15.00.-16.30 – пленарне засідання 

16.30-16.45 – перерва 

16.45-18.00 – 18.00 – пленарне 

засідання 

 

Вимоги до електронного варіанту 

доповіді та заявки на участь 

 

✓ назва файлів та тема 

повідомлення повинна відповідати 

прізвищу та імені учасника конференції 

(наприклад, Іваненко Петро Семенович 

заявка, Іваненко Петро Семенович тези); 

✓ текст виконаний в Microsoft 

Word 6.0 і вище для Windows, файл з 

розширенням *.doc, *.docx; 



 

Вимоги до оформлення доповіді 

• текст, виконаний у Microsoft 

Word для Windows; 

• обсяг – до 10 знаків з пробілами 

(до 5 сторінок)  книжкового формату А4; 

• посилання на джерело 

оформляється у тексті в квадратних 

дужках;  

• список літератури додається після 

тексту; 

• поля: верхнє, нижнє, праве – 15 

мм, ліве – 20 мм; 

• шрифт – Times New Roman. Кегль-

14; 

• інтервал між рядками – 1,5. 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Іваненко П.С. 

Національний університет  

«Одеська юридична академія», 

доцент кафедри кримінального права, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 

НАЗВИЧАЙНОГО СТАНУ  

Досліджуючи питання джерел 

кримінального права, варто визначити 

місце практики Європейського суду з 

прав людини …[1, с. 201]. … текст 

доповіді… 

Література 

1.Дмитрук М.М. Кримінальний 

проступок: аналіз деяких законодавчих 

ініціатив / М.М. Дмитрук  // Вісник 

Асоціації кримінального права України, 

2015, № 2 (5), с.89 -  96 

 

Зразок заявки 

Заявка 

на участь у Міжнародній  науково-

практичній конференції «Завдання 

кримінального права в умовах 

надзвичайного стану» 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Місце роботи  

Посада  

Науковий 

ступінь 

 

Вчене звання  

Тема доповіді   

Тематичний 

напрямок 

 

Координати для контакту: 

Індекс, адреса  

Ел. адреса  

Телефон  

 

 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА 

ОРГКОМІТЕТУ: 

confcrim@onua.edu.ua 

 

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

кафедра кримінального права  

Національного університету 

«Одеська юридична академія», Україна, 

65009, м. Одеса, вул. Академічна 2 

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

1. тел. (098) 811-93-40 

Кедик Вероніка Петрівна 

 

mailto:confcrim@onua.edu.ua

