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ЗАПРОШУЄ 

Взяти участь у роботі ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції з кримінології 

«Актуальні проблеми протидії злочинності» для студентів, аспірантів, ад’юнктів та 

молодих вчених, яка відбудеться 28 листопада  2018 року в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

Робочі мови конференції: українська; російська; англійська. 

Вимоги до оформлення тез: обсяг - до 4 стор. формату A4; береги - 20 мм; шрифт - 

Times New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал - 1,5; посилання по тексту у квадратних 

дужках. 

Обов’язково зазначається список літератури, який подається відповідно до вимог 

ДСТУ;  

Наприкінці тез обов’язково вказується ключові слова та анотацію (за зразком). 

Тези подаються за підписом наукового керівника. Наприкінці тексту необхідно вказати 

відповідні відомості (науковий ступінь, посада, ініціали, прізвище керівника). 

За науковий зміст і виклад матеріалу  відповідальні автор і його науковий керівник. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланих робіт залежно від їх 

актуальності та наукового рівня, а також право відхилення матеріалів, які не відповідають 

напрямку конференції та/або вимогам щодо їх оформлення. 

Автор тез має самостійно провести перевірку щодо відсутності плагіату у тексті тез. 

Строк подачі матеріалів – до 15 листопада. 

Для участі у конференції необхідно:   

1) заповнити форму  Google:  

https://goo.gl/forms/G99mZx1rYQfd5SZt1 QR код: 

2) на електронну пошту організаційного 

комітету: conf.crim2018@gmail.com  одним 

листом слід направити: а) тези виступів у форматі 

*doc (назва файлу – прізвище та ініціали автора 

(наприклад «Гук І.С. тези»); 

б) сканкопію останньої сторінки тез з 

підписом наукового керівника (формат PDF); 

в) сканкопію квитанції (або якісне фото) в якій 

вказано прізвище автора тез (назва файлу – прізвище 

та ініціали автора (наприклад «Гал І.С. оплата»); 

Організаційний внесок для участі у 

https://goo.gl/forms/G99mZx1rYQfd5SZt1
mailto:conf.crim2018@gmail.com


конференції становить 100 грн. Бажаючі отримати друкований варіант збірки тез додатково 

сплачують 70 грн. Кошти перераховуються на картку Приватбанку: 4731 2191 0705 0878 

(одержувач – Таволжанський Олексій Володимирович, призначення платежу – оплата 

оргвнеску, ПІБ автора).  

Усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником 

конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила. 

До дня проведення конференції буде надруковано збірник матеріалів конференції. 

Початок конференції  –  10.00, адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 77. 

Контакти: +38 (057) 704-92-62 – кафедра кримінології та кримінально-виконавчого-права. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЛАТЕНТНІСТЬ КОРИСЛИВОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ 

 

Проблема латентності старанно оминалася науковцями, які тією чи іншою мірою 

розробляли тематику корисливої насильницької злочинності [1, с. 73]. Однак проблематика… 

 

Список використаних джерел: (без повторів) 

1. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, 

детермінація, запобігання : моногр. / Б. М. Головкін. – Харків: Право, 2011. – 432 с. 

2. Оболенцев В. Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження / 

В. Ф. Оболенцев. – Харків: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. – 128 с. 

3. «…» 

 

Ключові слова: корислива насильницька злочинність, латентність, запобігання 

злочинності. 

Анотація. У тезах розглянута латентна природа корисливої насильницької злочинності. 

Встановлено рівень латентності корисливої насильницької злочинності. 

Аннотация. В тезисах рассмотрена латентная природа корыстной насильственной 

преступности. Установлен уровень латентности корыстной насильственной преступности. 

Ключевые слова: корыстная насильственная преступность, латентность, предупреждение 

преступности. 

Summary. In theses examined the latent nature of mercenary violent criminality. The level of 

latency of mercenary violent crimes is established. 

Keywords: mercenary violent criminality, latency, crime prevention. 
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