
 
 

 

 

     

                

                                ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 

Х Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми правової науки в сучасному світі: в умовах глобалізації 

розвитку інфраструктури» 

м.Київ, 02-03 квітня 2020 р. 

 

Метою конференції є: Розкриття актуальних проблем правової науки, що  

стосуються розвитку інфраструктури України, в тому числі за допомогою 

міжнародного досвіду, з метою висвітлення нових підходів до застосування 

сучасних засобів вирішення основних її проблем.  

Обговорення нових наукових і практичних тем досліджень в галузі 

інфраструктури України. 

Надати можливість, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології, презентувати свої наробки та новаторські ідеї, які можуть привернути 

увагу широкого кола фахівців та стати предметом дискусії. 

Обмін досвідом правозастосування в різних галузях права. 

Залучення молодих науковців до розробки актуальних напрямків наукових 

досліджень. 

 

Наукова тематика конференції передбачає обговорення таких питань: 

 

Секція 1. Актуальні проблеми міжнародного морського і транспортного 

права; 

Секція 2. Сучасні аспекти розвитку господарського права; 

Секція 3. Сучасний стан та перспективи розвитку цивільного права; 

Секція 4.Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності; 

Секція 5. Міжнародна співпраця та інтеграція в освітній простір; 

Секція 6. Теоретико-історичні аспекти розвитку правової науки; 

Секція 7. Діалектичний підхід у питаннях дослідження Міжнародного 

права. 

 

Початок конференції 02 квітня 2020 р. об 11-00.   

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

         ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 



Для участі в конференції просимо Вас до 10 березня 2020 р. надіслати 

електронною поштою kafedracp@ukr.net заявку на участь та текст доповіді (тези 

доповіді).  

Видання збірника матеріалів планується до початку конференції.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 
 

Зразок заявки на участь 

 

ЗАЯВКА 

на участь в роботі  Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми правової науки в сучасному світі: в умовах глобалізації 

розвитку інфраструктури»» 

м. КИЇВ, 02-03 КВІТНЯ 2020 р. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи/навчання  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Тема доповіді  

Назва секції  

Відомості про приїзд 

(вказати необхідне) 

Особиста участь - вирішувати самостійно / 

Заочна участь 

Поштова та електронна 

адреси 

 

Контактний телефон  

 

Вартість друкованих матеріалів становить 300 грн. 

 

 

 

Вимоги до оформлення доповідей та тез: 

 Обсяг тез – до 3-х, доповідей – до 8-и сторінок формату А-4;  шрифт Тіmes 

New  Rоmаn, розмір шрифту – 14, стиль –  звичайний (Normal), міжрядковий 

інтервал – 1,5; всі поля  –  по 2 см, відступ на абзац –  1см. 

 В правому куті прізвище, ім'я, по-батькові автора (повністю), нижче – назва 

організації без скорочень та місто (у тому самому рядку), нижче, через інтервал, у 

центрі –  назва (прописними літерами, жирним шрифтом 14-го розміру), нижче, 

через інтервал, друкується текст. 

 Якщо в тексті є посилання на літературу (в квадратних дужках), потрібно 

дати її перелік наприкінці тексту. 

Увага! 

 Тези доповіді аспірантів приймаються з рецензією наукового керівника 

(скан-копія з печаткою). 

mailto:kafedracp@ukr.net


 

Доповідь для подання на конференцію має бути оформлена за зразком 

Озель Віталіна Іванівна, 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Державного університету інфраструктури та технологій 

РЕЛІГІЙНИЙ ШЛЮБ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНСЬКІ 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Текст доповіді 

Література: 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право  

// И.В. Гетьман-Павлова. – М.: 2011. – 640 с. 

 

Література оформлюється без повторів. У тексті статті посилання на 

літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела в списку 

літератури та сторінки у джерелі (наприклад: [3, 154]). 

 

 

Контактна інформація оргкомітету конференції:  

 

04211, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2 

метро Почайна, тролейбус № 30, 31 виходити на третій зупинці або  

метро Оболонь автобус № 73, маршрутка № 180 до зупинки КДАВТ 

телефон для довідок (097) 299-42-13; (097) 918-40-94 

відповідальні особи – Новосельська Ірина Василівна; 

           Бендера Ірина Леонідівна  

 


