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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної конференції   

«Оцінка та відшкодування шкоди, заподіяної веденням агресивної 

війни російською федерацією проти України» 

 

Метою заходу є обговорення актуальних питань заподіяння шкоди 

агресивними діями військових формувань РФ, особливості фіксації воєнних 

злочинів, встановлення причинно-наслідкового зв’язку між винними діями 

агресора та наслідками у вигляді спричиненої шкоди, виконання судових 

рішень у справах щодо відшкодування шкоди, завданої країною-агресором в 

Україні та іноземних юрисдикціях, ролі та значення судових експертиз у 

виявленні та визначенні майнової шкоди, заподіяної агресором. 

Основні тематичні напрями роботи Конференції: 

✓ Винні дії агресора та спричинена шкода: причинно-наслідковий 

зв’язок як необхідна умова доказової бази розслідування воєнних злочинів та 

розгляду цивільного позову. 

✓ Особливості та перспективи виконання судових рішень у справах 

щодо відшкодування шкоди, завданої країною-агресором в Україні та 

іноземних юрисдикціях. 

✓ Особливості визначення розміру шкоди, завданої воєнними 

злочинами РФ в результаті геноциду та екоциду; знищення та руйнування  

майна. 

✓ First aid: процедура отримання доказів, необхідних для визначення 

розміру майнової шкоди в кримінальному провадженні; забезпечення 

належної фіксації отримання доказів. 

✓ Призуміювання вини РФ у заподіянні майнової шкоди; межі 

компетенції судового експерта-економіста. 

✓ Комплексність та диверсифікація як методологічна основа 

призначення судових експертиз під час розслідування воєнних злочинів. 

✓ Міжнародне співробітництво під час розслідування воєнних 

злочинів. 

 

Форма проведення: конференція відбудеться у форматі живого 

спілкування, а також передбачено он-лайн участь на платформі ZOOM. Захід 

транслюватиметься на окремому YouTube-каналі. Програма конференції та 

лінк для участі будуть надіслані зареєстрованим учасникам додатково.  

Робочі мови: українська, англійська. 

Місце проведення: конференц-зал КНДІСЕ за адресою: м. Київ, вул. 

Смоленська 6. 

Дата проведення: 19 серпня 2022 року  
 

  



 

Орієнтовний план проведення заходу: 

Реєстрація учасників:  з 09:30 до 10:00. 

Офіційне відкриття заходу: з 10:00 до 10:30. 

Пленарне засідання: з 10:30 до 13:00  – І частина; 

 перерва 13:00 – 14:00; 

 з 14:00 до 17:00 – ІІ частина. 
(в залежності від кількості заявлених учасників та тематик доповідей, організаторами 

можуть бути створені відповідні секції конференції у форматі онлайн) 

 

Регламент: 

Виступ:  до 3 хвилин  

Обговорення:  до 5-7  хвилин 

 

Умови участі в конференції: 
 

Для участі в конференції необхідно до 15 серпня 2022 року надіслати на 

електронну пошту (у темі листа вказати прізвище учасника) всі зазначені нижче 

матеріали: 
 

✓ заявку на участь у конференції за формою, що додається; 

✓ матеріали доповіді (загальний обсяг до 5 сторінок). 

  

Назва файлів повинна відповідати прізвищу автора (англійська 

транскрипція), наприклад: Zayavka_Ivanov; Tezu_Ivanov. 

Адреса подання матеріалів: (conf_bankruptcy@ukr.net);  

Участь у конференції є безкоштовною. 

Організатори залишають за собою право рецензування та відхилення текстів 

матеріалів доповідей без повернення авторові. 

 
 

Зразок заявки на участь у конференції 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Оцінка та відшкодування шкоди, заподіяної веденням агресивної 

війни російською федерацією проти України» 

 

Прізвище (укр. та англ.)__________________ 

Ім’я (укр. та англ.)_______________________ 

По-батькові (укр. та англ.) __________________ 

Науковий ступінь  (укр. та англ.)____________ 

Вчене звання (укр. та англ.)_________________ 

Посада (укр. та англ.)_______________________ 

Організація (повна назва) (укр. та англ.)______ 

Номер телефону_______________________ 

Адреса_______________________________ 

Е-mail ________________________________ 

Тема наукового повідомлення чи доповіді _____________ 

Форма участі у конференції: _______________________ (виступ із доповіддю офлайн чи  

онлайн; участь у дискусії;  слухач/заочна участь; лише публікація тез доповіді) 

 



 

Важливо! Для участі у пленарному засіданні  як спікер необхідно звернутися 

до модераторів: 

+38067-730-68-72 Ігор НІКОЛАЄВ 

+38067-465-04-38 - Євгенія ВАКУЛЕНКО   

до 10 серпня  2022 року. 

 

Презентації, інші візуальні матеріали супроводження виступу 

спікера необхідно надіслати на адресу організаційного комітету 

(conf_bankruptcy@ukr.net); до 15 серпня 2022 року. 

 

Члени Ради адвокатів Київської області отримають сертифікат про 

підвищення кваліфікації обсягом 3 години. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ 

1. Формат аркуша - А4. Шрифт Times New Roman. Стиль Normal. Кегль 14. 

Інтервал між рядками одинарний. Абзац 10 мм. Відступи зліва – 25 мм, справа 15 

мм, зверху та знизу 20 мм. Розмір таблиць, формул, тощо, перераховується 

відповідно до розміру шрифту. 

2. Перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирним, по 

правому краю). 

3. Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання (за наявності, по правому 

краю); 

4. Третій рядок – посада та назва установи, організації, яку представляє 

автор (шрифт звичайний, по правому краю). 

5. Четвертий рядок – місто та країна установи, організації, яку представляє 

автор (шрифт звичайний, по правому краю). 

6. П’ятий рядок повинен містити назву доповіді прописними літерами 

(шрифт напівжирний, відцентрований). 

7. Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом 

зліва 10 мм. 

8. У кінці тексту доповіді зазначається список використаних джерел. 

9. Текст може містити кінцеві зноски (у квадратних дужках указується 

номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і через кому сторінка, 

на якій викладено відповідне судження) [5, с.14].  

10. Малюнки, діаграми, таблиці розміщуються за логікою тексту і 

центруються. 

11. Сторінки не нумеруються. 

12. У назві файлу вказуються прізвище, установа учасника (наприклад: 

Іванов_ІСТЕ СБУ); 

13. Текст виконаний у Microsoft Word 2003 і вище для Windows, файл з 

розширенням *.rtf. 

  



 

Зразок оформлення тез 

 

Іванов Іван Іванович 

кандидат економічних наук,  

доцент кафедри корпоративних фінансів  

і контролінгу КНЕУ ім. В. Гетьмана,  

м. Київ, Україна 

 

ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 

 

Основний текст 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 

р. № 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

2. Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у 

кримінальному провадженні : монографія. Харків : В деле, 2015. 560 с. 

Важливо! При оформленні літератури слід дотримуватися розробленого 

в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація 

та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання». 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За підсумками роботи конференції планується видання збірника 

матеріалів і тез доповідей.  

Охочим опублікувати тези доповіді у збірнику, необхідно надіслати їх 

до 15 серпня 2022 року (включно) на адресу оргкомітету за електронною 

адресою ostrovska.kneu@gmail.com / (conf_bankruptcy@ukr.net). При цьому 

необхідно вказати назву тез із зазначенням прізвища автора (напр., 

Петренко_тези.doc). 

        Обсяг тез – до 5 сторінок. 

 

Співорганізатором заходу є Міжнародний Благодійний Фонд «Українське 

відродження ХХІ сторіччя» 

Організаційний Комітет: 

 Ігор НІКОЛАЄВ 

 Євгенія ВАКУЛЕНКО 

Михайло ПОЛЄННІКОВ  

Вікторія БІЛА 

Контактні особи: 

Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за тел.:  

+38067-730-68-72 Ігор НІКОЛАЄВ (Голова Фонду, Рада адвокатів) 

(nikolaev.80@gmail.com); 

+38067-465-04-38 - Євгенія ВАКУЛЕНКО (Фундатор Фонду, Рада адвокатів, 

КНЕУ) (evgeniya.vakulenko@icloud.com); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
mailto:ostrovska.kneu@gmail.com%20/%20(conf_bankruptcy@ukr.net)


+38066-111-12-73 – Ольга ОСТРОВСЬКА (КНЕУ) 

ostrovska.kneu@gmail.com. 

+38050-380-96-82 - Наталія СИВОЛАПЕНКО (КНЕУ) 

+38093-839-34-83 - Михайло ПОЛЄННІКОВ (КНДІСЕ) 

 

 

Орієнтовний час початку роботу Конференції  

11.00 

 19 серпня 2022 року.  

 

Сподіваємось на Вашу зацікавленість і співпрацю! 

З повагою, Оргкомітет! 

 

mailto:ostrovska.kneu@gmail.com

