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Хорватова Оксана Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри 
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Канфуї Іван Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
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Координати організаційного комітету конференції 
Савка Олександр Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального 
права та процесу, телефон +380(66)7228334, e-mail: korupciya@kul.kiev.ua  

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Секція 1. Правові та наукові засади нової антикорупційної стратегії. 
Секція 2. Корупція як загроза національній безпеці України. 
Секція 3. Соціальний запит запобігання та протидії корупції в Україні. 
Секція 4. Освіта та ресурсне забезпечення протидії корупції в Україні. 
Секція 5. Пріоритетні напрями запобігання корупції в Україні. 
Секція 6. Міжнародний досвід запобігання протидії корупції. 
Секція 7. Корупційні правопорушення під час військових дій 
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Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету в 

Україні: korupciya@kul.kiev.ua тези доповіді, підготовлені у текстовому редакторі 
Microsoft Word. Заповнити заявку на участь у конференції. 

Після розгляду Оргкомітетом отриманих матеріалів на електронну адресу автору буде 
надіслано повідомлення про прийняття матеріалів та реквізити для оплати витрат на 
Інтернет-конференції. Після отримання оргкомітетом копії документа про оплату 
учасникам буде повідомлено (електронною поштою) терміни та умови отримання 
друкованого варіанту збірки тез та сертифіката учасника (Сертифікат може вважатися 
документом, що підтверджує міжнародний досвід кандидата на отримання звання доцента 
та професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених 
звань, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 
656). 

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірки тез доповідей або монографії 
(в електронному/або друкованому варіантах). 

За результатами роботи конференції буде сформовано збірку тез/монографії з 
присвоєнням ISBN, УДК та ББК, електронну версію якої буде направлено протягом двох 
тижнів після закінчення конференції на електронну адресу авторів, вказану в заявці, а 
друкована версія розсилатиметься згідно з оплаченими послугами. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Форма участі у конференції: дистанційна (заочна). 
2. Робочі мови конференції – українська, англійська. 
3. Для публікації тез у збірнику необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету: 

- заявку на публікацію тез; 
- електронний варіант тез; 
- сканована копія квитанції про оплату. 

4. Документи подаються до оргкомітету трьома файлами. Файли назвати за прикладом: 
Іваненко_тези.doc 
Іваненко_заявка.doc 
Іваненко_оплата.doc 

5. Вартість участі у конференції, публікації складає: 
– для учасників з України – 300 грн.; 
– для учасників з інших країн – 15 USD. 

6. За підсумками конференції буде видано ПДФ збірку матеріалів конференції, яку 
отримають усі учасники – безкоштовно. 
7. Учасники конференції отримають відповідний Сертифікат участі у конференції 
безкоштовно. 
8. Вартість друкованого екземпляра збірника матеріалів конференції становить для 
учасників з України – 100 грн.; для учасників з інших країн – 5 USD. Якщо тези доповіді 
були написані у співавторстві, то авторам тез надсилається 1 екземпляр. Додаткові 
екземпляри для співавторів необхідно замовляти додатково, повідомивши про це 
координатору організаційного комітету. 
 

Запрошуємо професорсько-викладацький склад вузів, управлінців та працівників 
органів державної влади, правоохоронців, адвокатів, юридичних компаній (фірм), 
представників ділових кіл для участі в роботі конференції! 

Місце проведення: Київський університет права Національної академії наук України 
(м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7а); платформа: Google Meet: 
https://meet.google.com/fyt-miwq-hsf 

 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ  
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ЗА ЕВРОПЕЙСЬКИМ ЧАСОМ: 
09.00-11.00 – відкриття роботи конференції 
11.00-11.15 – перерва 
11.15-12.30 – робота у секціях 
12.30-13.00 – підбиття підсумків та закриття конференції 
 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ  
ЗА УКРАЇНСЬКИМ ЧАСОМ: 

10.00-12.00 – відкриття роботи конференції 
12.00-12.15 – перерва 
12.15-13.30 – робота у секціях 
13.30-14.00 – підбиття підсумків та закриття конференції 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
• Тези доповіді надаються лише електронною поштою. Обсяг тез – до семи повних сторінок 
формату А4 (297х210 мм), включаючи малюнки, таблиці, список використаних джерел. 
• Список використаних джерел розміщується в кінці тексту та оформляється відповідно до 
положень. 
• Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках. 
• Тези слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, 
розмір: для основного тексту 14 пунктів, списку використаних джерел 12 пунктів, 
міжрядковий інтервал – полуторний. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
• Формули та позначення набирати в редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 
3.0 як окремий об'єкт. 
 

Зразок оформлення заявки 
ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 
«ПРАВОВІ АСПЕКТИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ У ФОКУСІ 

НАЦОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» 
яка відбудеться 09 грудня 2022 року 

 

Прізвище, ім'я та по батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Місце роботи (навчання)  
Посада  
Назва доповіді  
Назва секції  
Вказати, чи потрібен друкований екземпляр 
збірника (кількість) 

 

Поштова адреса: вулиця, будинок, квартира 
населений пункт, район, область країна (для 
іноземців) поштовий індекс 

 

Телефони (мобільний, домашній, робочий)  
E-mail  

Примітки: 
* - дані співавторів обов'язково заповнюються за такою ж формою за наявності 
співавторів 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Зразок оформлення тез доповіді 

Іванов Іван Іванович 
кандидат юридичних наук, доцент кримінального права та процесу 

Київський університет права Національної академії наук 
м. Київ, Україна 

 
ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК 

СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Для сучасної України, як держави, що прагне у майбутньому стати в рівень з 
розвинутими Європейськими країнами, важливе місце повинна займати боротьба із 
корупційними проявами, та їх наслідками.  

На думку науковців, не зважаючи на стезю їх професійної спрямованості 
результатом дій, пов’язаних із корупцією є великий роздріб соціального становища 
суспільства, в результаті чого створюється так звана «олігархізація» влади в Україні 
[1], що йде в розріз із загальними засадами конституції та європейськими цінностями 
що прищеплюються державою.  

Активними політичними діячами стали не партії, а олігархічні групи, які 
протягом багатьох років структурно змінилися і набули легітимізації. За оцінками 
західних експертів, за дослідженням М.І. Карліна [2], економіку України 
контролюють близько десяти кланів або 100 «олігархів». Між ними йдуть постійні 
«змагання» за наближеність до представників верхніх щаблів влади. Деякі з 
олігархів претендують на вищі посади в державі. Таке становище змушує приймати 
політичні рішення щодо використання бюджету, які завжди будуть неефективними, 
якщо є більше двох альтернатив його використання….. 
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ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ! 
З повагою – оргкомітет.  
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