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Шановні колеги! 

     Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної наукової інтернет-конференції 

яка відбудеться 24-26 квітня 2018 року на 

базі кафедри адміністративного та 

фінансового права НУБіП України. 

 

з опублікуванням електронного 

збірника матеріалів 

Опублікування тез безкоштовно. 

Передбачається робота секцій: 

• теорії та історії  держави і 

права, історії політичних і 

правових учень, філософії  

права;  

• конституційного ,  

муніципального права  та прав 

людини ; 

• цивільного та господарського 

права і процесу;  

• земельного, аграрного ,  

екологічного та трудового права  

• адміністративного права і 

процесу, фінансового права, 

інформаційного права;  

• кримінального права, 

кримінології , кримінального 

процесу та криміналістики;  

• міжнародного ,  європейського  

права та  порівняльного 

правознавства.  

 

 

 

 

До участі запрошуються: 

Науковці та викладачі вітчизняних та 

зарубіжних навчальних закладів, аспіранти, 

здобувачі та всі інші зацікавлені особи.  

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська. 

Форма участі у конференції: дистанційна 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати 

на e-mail: adminfinlaw@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).  

в строк до 18 квітня 2018 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: (097)237-73-41 (Юлія Янчук) 

 

  

 



 

 

 

 
Вимоги до оформлення матеріалів: 

• матеріали подаються у електронному варіанті у 

форматі doc., або редактор Microsoft Word; 

• обсяг тексту тез необмежений 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. 
 

  

ЗАЯВКА 

на участь у  

 Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми 

публічного права» 

24-26 квітня 2018 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 наукового керівника: 

Прізвище_____________________________ 

Ім’я__________________________________ 

По батькові__________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання____ 

______________________________________ 
 

ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ І ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ АВТОР 

 

 


