
 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ 

Запрошуємо взяти участь у щорічній  

Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів та аспірантів 

«Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах 

сьогодення» 

м.Київ, 28 жовтня 2021 р. 

 

Метою конференції є: Формування сучасної правової системи України у 

відповідності з міжнародними, зокрема – європейськими правовими стандартами, 

є процесом складним та багатофункціональним, а тому потребує як глибокого 

науково-теоретичного аналізу правової дійсності, так і визначення основних 

напрямків її розвитку. Тому, Юридичний факультет Державного університету 

інфраструктури та технологій шляхом створення умов для вільного обміну 

думками сприяє розвитку наукового потенціалу молодих кадрів серед студентства 

та молодих вчених, а також стимулювання та підтримки їх наукової діяльності, 

сприяння підвищенню професійного рівня та ефективної самостійної роботи. 

 

Тематичні напрями роботи конференції: 

Секція 1. Теорії та історії держави і права. 

Секція 2. Цивільне право, цивільний процес та сімейне право, міжнародне право. 

Секція 3. Трудове право. Право соціального забезпечення. 

Секція 4. Господарське право та процес. 

Секція 5. Кримінальне право та кримінальний процес. 

Секція 6. Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право. 

Секція 7. Медичне право. 

Секція 8. Транспортне право та міжнародне морське право. 

 

Конференція проводитиметься в online режимі.  

Початок конференції 28 жовтня 2021 р. об 11-00 в системі ZOOM. 

Посилання для підключення  

https://us04web.zoom.us/j/2568490603?pwd=ay83VndKT2l1Ulh3K3NiaWkz

cmhMUT09 

Meeting ID: 256 849 0603 

Пароль: 208764 

Для участі в конференції просимо Вас надіслати на електронну адресу 

оргкомітету kafedracp@ukr.net: 

 заявку на участь + текст доповіді (тези доповіді).  

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

https://us04web.zoom.us/j/2568490603?pwd=ay83VndKT2l1Ulh3K3NiaWkzcmhMUT09
https://us04web.zoom.us/j/2568490603?pwd=ay83VndKT2l1Ulh3K3NiaWkzcmhMUT09


Кінцевий строк подання тез доповідей: 17 жовтня 2021 р. (включно) 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

До участі в науковому заході запрошуються студенти та їх наукові 

керівники всіх Вищих навчальних закладів України, аспіранти, докторанти, 

науковці, викладачі, практикуючі юристи. 
Зразок заявки на участь 

 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів 

та аспірантів 

«Сучасний стан та перспективи розвитку правової науки України в умовах 

сьогодення» 

м.Київ, 28 жовтня 2021 р. 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи/навчання  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Тема доповіді  

Назва секції  

Відомості про приїзд 

(вказати необхідне) 

Заочна участь 

Поштова та електронна 

адреси 

 

Контактний телефон  

Участь в конференції безкоштовна.  

Матеріали в PDF форматі безкоштовні. 

 

 

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). 

 

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, каб. 407, 414 б. 

(метро Почайна + тролейбус 29, 30, 31; автобус 21, 101; маршрутка 150, 151, 157, 

234, 242). 

Електронна адреса оргкомітету kafedracp@ukr.net 

телефон для довідок (097) 299-42-13 

відповідальна особа – Новосельська Ірина Василівна 

 


