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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та  

молодих вчених, яка відбудеться  10 грудня 

2015 року  за адресою: м. Київ, вул. 

Васильківська, 17, навчальний корпус № 6, 

кім. 222 (метро Васильківська), юридичний 

факультет НУБіП України 

 

з виданням збірника матеріалів 

Передбачається робота секцій: 

  теорії та  і сторії д ержави і 

права, історії  політичних і  

правових учень, філософії  

права; 

  конституційного,  права 

людини,  муніципального 

права; 

  кримінального права, 

кримінології,  кримінального 

процесу та криміналістики;  

  адміністративного права і  

процесу, фінансового права, 

інформаційного права; 

  міжнародного та 

європейського права, прав 

людини, порівняльного 

правознавства; 

  цивільного та  господарського 

права і  процесу ;  

  земельного, аграрного, 

трудового та екологічного  права  

 

 

 

До участі запрошуються: 

Науковці та викладачі вітчизняних та 

зарубіжних навчальних закладів, 

аспіранти,здобувачі та всі інші зацікавлені особи.  

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати 

на e-mail: konf_law_nubip@ukr.net одночасно:  

1. Заявку на участь у конференції за формою, що 

додається. 

2. Електронний варіант наукових тез. 

3. Відскановану копію рецензії наукового 

керівника (для осіб, що не мають наукового 

ступеня).  

4. Квитанцію про оплату (в електронному 

варіанті  - сфотографовану або скановану) 

оригінали надіслати поштою на адресу: 03040, м. 
Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус № 
6 з позначкою «на конференцію» 

в строк до 1 грудня 2015 року 

(включно)  
 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою 

право редагування або відхилення матеріалу, 

який виконаний та оформлений з відхиленням 

від зазначених вимог 

Додаткову інформацію можна отримати за 

телефоном 

 

 (099) 125-94-56 Людмила Олександрівна 

Головко – секретар організаційного комітету 

 

   



Регламент роботи конференції: 

10 грудня 2015 р.: 

10.00 – 11.00 - реєстрація учасників 

11.00-13.00 – відкриття конференції, пленарне 

засідання 

13.00-14.00 – перерва 

14.00- 17.00 – секційні засідання 

Інші умови участі у конференції: 

Всі витрати щодо відрядження (проїзд, 

проживання, харчування тощо) здійснюються 

учасником конференції за власний рахунок або за 

кошти організації, яка його відрядила. 

 

Організаційний внесок за участь у 

конференції, в тому числі за друк тез, 

становить 150 гривень. 

Доктори наук беруть участь безкоштовно. 

Оплата проводиться за наступними 
банківськими реквізитами: 
Банк одержувача: ПАТ КБ "ПриватБанк" 
Рахунок одержувача:  29244825509100 
ОКПО: 14360570 
МФО банку: 305299 
П.І.Б.: Васильєва Ольга Костянтинівна 
Призначення платежу: поповнення карткового 

рахунку 5168757299030371 Васильєвої Ольги 
Костянтинівни від ПІБ____ 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

 матеріали подаються у електронному 

варіанті у форматі doc. або, редактор 

Microsoft Word; 

 обсяг тексту тез не більше 3 сторінок 

формату А-4; 

 поля верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве 

– 15 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 

14 пт, інтервал між рядками – 1,5; 

 назва файлу з електронним варіантом доповіді 

має  бути прізвищем автора роботи; 

 список використаних джерел розміщується 

наприкінці тексту і повинен бути 

оформлений відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису; 

 до наукових повідомлень аспірантів,  

здобувачів та студентів додається рецензія 

наукового керівника або витяг з протоколу 

засідання кафедри про рекомендацію до 

друку. 
ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ 

 

УДК 342 

 
ПОЧАТОК ФОРМУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ 

 

Ладиченко В.В., 

д.ю.н., проф., завідувач кафедри 

міжнародного права та порівняльного 

правознавства Національного університету 

біоресурсів і природокористування України  

Список використаних джерел: 

ЗАЯВКА 

на участь у 

Всеукраїнській  науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених  до 67-річниці з дня прийняття Загальної 

декларації прав людини  

«Права людини в міжнародному та 

національному законодавстві» 
 

10 грудня 2015 р., м. Київ (Україна) 

 

Прізвище____________________________ 

Ім’я, по батькові_____________________ 

Науковий ступінь_____________________ 

Вчене звання_________________________ 

Посада та місце роботи, навчання (повна  

 назва організації_____________________ 

____________________________________ 

Телефони для контактів_______________ 

E-mail_______________________________ 

Тема доповіді_________________________ 

_____________________________________ 

Секція_______________________________ 

Відомості про приїзд: 

Особиста участь______________________ 

Не зможу прийняти особисту участь,  

прошу надіслати збірник  

матеріалів конференції на  

адресу: _____________________________ 

_____________________________________ 

Відомості про наукового керівника: 

Прізвище_____________________________ 

Ім’я__________________________________ 

По батькові__________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання____ 

______________________________________ 

 

 

 


