
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти        участь            у       

роботі ХI        Міжнародної       науково-
практичної конференції «Правове регулювання 
суспільних відносин в умовах воєнного стану та 
післявоєнної відбудови з метою забезпечення 
сталого розвитку», яка відбудеться 9 грудня  2022 
року. 

До участі запрошуються науковці України та 
зарубіжжя, викладачі, практики, аспіранти, 
магістранти та студенти. 

Мета конференції: обговорення проблем 
правового регулювання суспільних відносин в умовах 
воєнного стану та післявоєнної відбудови з метою 
забезпечення сталого розвитку. 

Місце проведення конференції: Національний 
технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
факультет соціології та права, м. Київ, пр-т Перемоги, 
37, корпус 19, 

Форма участі: дистанційна (в режимі онлайн на 
платформі ZOOM, ідентифікатор конференції буде 
направлений  учасникам на електронні адреси, 
зазначені в реєстраційній формі). 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська. 

Тематичні напрямки конференції : 
1. Організаційно-правові аспекти  інформаційної 

безпеки. 
2. Актуальні питання адміністративного та 

фінансового права під час дії  особливого правового 
режиму, що вводиться у разі загрози національній 
безпеці країни. 

3. Правові засади забезпечення  ефективності 
господарської діяльності в умовах воєнного стану. 

4. Міжнародний та вітчизняний досвід 
правового забезпечення реалізації трудових прав та 
права на соціальне забезпечення в умовах воєнної 
загрози. 

5. Кримінально-правове регулювання 
суспільних відносин в умовах воєнного стану та 
післявоєнної відбудови держави. 

6. Нормативні і тактичні особливості 
проведення процесуальних дії і прийняття 
процесуальних рішень під час кримінальних 
проваджень в умовах воєнного стану. 

Організаційний комітет конференції: 
 
БЕВЗ С.І. – доктор юридичних наук, доцент, в.о. 
завідувача кафедри інформаційного, 
господарського та адміністративного права 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

 
МИСЛИВИЙ В.А. – доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри інформаційного, 
господарського та адміністративного права 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»  

ЛУК’ЯНЧИКОВ Є.Д. – доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри інформаційного, 
господарського та адміністративного права 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
 
СЕРЕБРЯКОВА Ю.О. – кандидат юридичних 
наук, доцент, доцент кафедри інформаційного, 
господарського та адміністративного права 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

 
НОВОШИЦЬКА В.І. – кандидат юридичних 
наук, старший викладач кафедри інформаційного, 
господарського та адміністративного права 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

 
 
 
 

Факультет соціології і права 
 

Кафедра інформаційного, 
господарського та адміністративного 

права 
 
 
 

XI Міжнародна 
науково-практична конференція 

 
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  ТА 
ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ  З 

МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ» 

 
 
 
 

9 грудня 2022 року 
м. Київ, Україна 



Для участі у конференції необхідно до 30 
жовтня 2022 року включно: 
1. Заповнити заявку на участь у конференції
 за формою  
https://forms.gle/ZVZNSRaWUWShEvyRA 

 
2. Надіслати електронний варіант наукової 
роботи на електронну пошту оргкомітету 
conf_kpi_kigap@hotmail.com 

 

Організаційний внесок не передбачений. 
 
Збірник тез буде розміщено на сайті кафедри 
інформаційного, господарського та 
адміністративного права, Факультет соціології і 
права, КПІ ім. Ігоря Сікорського протягом трьох 
тижнів з дати проведення конференції. 
 

 
Вимоги до оформлення: 

Наукові тези повинні бути виконані на актуальну 
тему без плагіату. 

 
Обсяг тез – від 2 до 5-ти сторінок, текстовий 
редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, 
поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, 
кегль – 14, міжрядковий інтервал 
– 1,5. 

 
Перший рядок – назва доповіді (великими 
літерами, шрифт жирний, вирівнювання по 
центру). 

 
Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт 
жирний, вирівнювання по правому краю). 

 
Третій – курс та місце навчання (роботи), посада, 
науковий ступінь, учене звання.* 

 
Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині. 

 
Посилання у тексті оформляються у квадратних 
дужках – [2, с. 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 чинних стандартів бібліографічного 
опису 

 
Електронний варіант файлу має бути названий 
прізвищем автора роботи і записаний у форматі 
.doc (наприклад, Іваненко.doc). 

 
УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право 
відхиляти тези доповідей та статті, які не 
відповідають вимогам, тематиці конференції і не 
містять наукової новизни або практичної 
значимості. 

 
*Для тез студентів вказується посада, науковий 
ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника 

КОНТАКТИ 
 
Адреса оргкомітету: 

 
03056, г. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 19, каб. 
329, кафедра інформаційного, господарського та 
адміністративного права, Факультет соціології і 
права, КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 
Сайт https://kigap.kpi.ua. 

 
Е-mail: conf_kpi_kigap@hotmail.com 

 
Довідки за телефонами: 

 
Кафедра інформаційного, господарського та 
адміністративного права 
Тел.: +38 (044) 204-91-61; 

 
Серебрякова Юлія Олександрівна  
Тел.: +38 (050) 634-76-26 (telegram, viber) 


