
 
 

  
Шановні колеги! 

     Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції 

“КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
СУДДІВ, ПРОКУРОРІВ, СЛІДЧИХ З УРАХУВАННЯМ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ З ПРАВ ЛЮДИНИ” 

яка відбудеться 20-21 лютого 2020 року. 
 

Конференція проводиться в межах проекту Еразмус+ 
«Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, 

прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав 
людини» (номер проекту: 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-

JP) 
 
Конференція  проходитиме за адресою:  вул. Січових Стрільців 

14, м. Львів, 79000, Україна, юридичний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка.  

 
До участі в Міжнародній науково-практичній конференції 

запрошуються науковці закладів вищої освіти, наукових установ, 
працівники правоохоронних органів, суду, адвокатури, громадських 
організацій, аспіранти. 

 
За результатами роботи конференції планується видання збірника 

наукових статей, який буде надісланий безпосереднім учасникам заходу. 
 
Робота конференції планується за такими напрямами: 

– проблеми поглибленого вивчення кримінально-правових дисциплін; 
– сучасні методи в навчанні дисциплін кримінально-правового циклу; 
– проблеми реформування кримінального права; 
– реформування системи запобігання злочинності на сучасному етапі; 
– проблеми реформування кримінального процесуального права; 

– проблеми застосування криміналістичних знань у кримінальному 
провадженні. 
 

Вимоги до оформлення тез: 

 Обсяг статей: до 8 сторінок. Текстовий редактор – Microsoft Word. 
Шрифт − Times New Roman. Формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля 
– по 20 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Стиль – Normal. 

 Відомості про авторів (вирівнювання по правому краю): 
–  прізвище, ініціали – шрифт напівжирний; 

–  посада, науковий ступінь, вчене звання – шрифт звичайний; 

–  місце роботи або навчання – в дужках курсивом. 

 Назва тез: шрифт напівжирний, усі символи прописні, без переносу 
слів, вирівнювання по центру. 

 Текстова частина: вирівнювання по ширині, без переносу слів. 
 Список літератури розміщується наприкінці тексту в порядку 

посилання, вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді 
нумерованого списку відповідно до встановлених вимог. 

 

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та напрямам 
роботи конференції або подані невчасно, розглядатися та 
публікуватися не будуть. 

Статті просимо надсилати до 20 лютого 2020 року на електронну 
адресу: d.kryklyvets@gmail.com. 

Робочі мови конференції: англійська, українська, німецька. 

Контактні особи: 

доц. Луцик Василь Васильович тел. (097) 677 77 52; 

доц. Крикливець Дмитро Євгенович тел. (067) 416 97 03. 


