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30 березня 2021 року 

м.Вінниця 

 

Шановні колеги! 
 

30 березня 2021 року у місті Вінниця на базі Вінницького соціально-

економічного інституту  Відкритого міжнародного Університету 

розвитку людини «Україна» відбудеться VI Всеукраїнська науково-

практична конференція «Захист прав і свобод громадян у світлі 

вимог Конституції України». 

 

       Робота конференції організована за такими секціями: 
 

СЕКЦІЯ 1. Теорія та історія держави і права; 

Конституційне право. 

СЕКЦІЯ 2.  Цивільне та сімейне право; 

Цивільний процес;  

Житлове право. 

СЕКЦІЯ 3.   Господарське право;  

Господарське процесуальне право; 

Трудове право. 

СЕКЦІЯ 4.   Адміністративне право; 

Адміністративне процесуальне право 

СЕКЦІЯ 5.   Кримінальне право; 

Кримінальне процесуальне право; 

Кримінальне виконавче право; 

Кримінологія; 

Криміналістика. 

СЕКЦІЯ 6.   Міжнародне право; 

Міжнародне публічне право; 

Міжнародне приватне право. 

СЕКЦІЯ 7.   Право соціального забезпечення 

СЕКЦІЯ 8.   Аграрне та земельне право; 

Екологічне право. 

СЕКЦІЯ 9.   Антимонопольне та конкурентне право; 

Фінансове право; 



Банківське право. 

Форма участі: заочна. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.  

Організаційний внесок: 

150 грн. - для студентів та працівників інституту; 

200 грн. - для учасників з інших навчальних закладів. 

250 грн. – у разі замовлення друкованого примірника. 

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2021 року 

(включно): 

1. Сплатити організаційний внесок. 

2. Надіслати оргкомітету тези доповіді. 

3. Відсканувати квитанцію про сплату організаційного внеску та 

надіслати на електронну адресу. 

 

 

Електронна адреса оргкомітету:  lesyaoliynik230286@gmail.com 

 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції. 

Наприклад: Іванов В.В. Квитанція 

 

Збірник тез та сертифікат учасника буде надісланий після проведення 

конференції на поштову адресу, вказану в анкеті.  

 

Останній термін подання матеріалів для участі: 20 березня 2021 р. 

(включно). 

Кафедра  бізнесу і права  Вінницького соціально – економічного 

інституту  Університету «Україна»  

Адреса: вул. Хмельницьке шосе, 23 а, м. Вінниця, Україна, 21036  

 

Телефон: 0684242207 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 

Обсяг наукових тез – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft 

Word, орієнтація –книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New 

Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал –1,5. 

Текст доповіді має бути вирівняний по ширині з відступом зліва 

1,25 см. 

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де 

перше число означає порядковий номер у списку використаних 

джерел, друге – номер сторінки. 

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і 

повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів 



бібліографічного опису (див.: стандарт ««Інформація та 

документація.  

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 

(ДСТУ 8302:2015 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 

29 травня 2007 року № 342). 

 

                                  Приклад оформлення тез: 

 

 

Винниченко А. О.,  

аспірант кафедри всесвітньої історії 

Рівненський державний гуманітарний університет 

м. Рівне, Україна 

 

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

Текст тез 

Література: 

 

1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. К.: 

Університет «Україна», 2014. – 123 c. 

Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути 

ретельно перевірені. 

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори 

доповідей.  

 

Організаційний внесок необхідно оплатити за наступними 

банківськими реквізитами: 

Банк одержувача: ПАТ Приватбанк; 

Рахунок одержувача: Картка 4149499124511328 

П.І.Б.: Олійник Олеся Михайлівна 

Призначення платежу: поповнення рахунку Олійник  О.М. від ПІБ____ 

 

 

  

 

 


