
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КООРДИНАЦІЙНА РАДА МОЛОДИХ ЮРИСТІВ М. КИЄВА ПРИ ГОЛОВНОМУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ У М. КИЄВІ,  

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ,  

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА,  

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,  

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас 15 листопада 2017 року взяти участь 

у I Всеукраїнській науково-практичній конференції  

 

 

«НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

 ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА»  

 

 
Напрями роботи конференції: 

• Проблеми конституційного права та міжнародного публічного права 

• Сучасні тенденції розвитку муніципального права 

• Надбання та недоліки адміністративного, фінансового та інформаційного права у світлі 

реформування правової системи України 

• Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки і практики 

 

Місце проведення конференції: 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: 10 хв. пішої ходи від станції 

м. Мінська 

 

Порядок роботи конференції: 

Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00 

Пленарне засідання: 10.00 – 13.00 

Перерва на обід: 13.00 – 14.00 

Робота секцій: 14.00 – 16.30 

Підбиття підсумків конференції: 16.30 – 17.00 

 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Вартість участі у конференції:  

Тези будуть опубліковані безкоштовно. 

Організаційний збір за участь у конференції не передбачено. 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються 

учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.  

 

 

Для участі у науково-практичній конференції 

просимо до 31 жовтня 2017 року надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції: 

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче). 

2. Електронний варіант тез з приміткою «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного 

та приватного права»  (назва вкладеного файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника й 



містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (наприклад: Vasylenko_Andrii_tezy, 

Vasylenko_Andrii_zaiavka). 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Обсяг тез – 3-5 сторінок книжкового формату А4.  

Технічні параметри: Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003 чи 

пізніші версії).  

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,0 пт.  

Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.  

 

Порядок розміщення інформації:  

Перший рядок – П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада автора/місце навчання, курс 

Другий рядок – назва доповіді 

Третій рядок – пропуск 

Четвертий рядок – зміст доповіді 

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список 

використаних джерел» відповідно до стандартів бібліографічного опису. У тексті виноски 

позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела та номера 

сторінки (наприклад, [5, с. 17].) 

 

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти доповіді та тези, 

які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової 

новизни. 

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ 

 

Іванов І.І., 

кандидат політичних наук, доцент 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

 

Текст …[1, с. 23] 

Список використаних джерел  

1. ………. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника Міжнародної науково-практичної  конференції  

«Асоціація з Європейським Союзом:  

зарубіжний досвід для України» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий  ступінь   

Вчене звання  

Місце роботи/навчання 

(повна назва організації) 

 

Посада/курс  

Контактний телефон (факс), е-mail 

(обов’язково) 

 

Форми участі у конференції 

(необхідне підкреслити) 

Тільки публікація матеріалів  

Публікація  матеріалів + усна доповідь 

Тільки  усна доповідь 

Участь  без доповіді та публікації  

Повна назва доповіді   



Запланована секція відповідно до напрямів 

роботи конференції 

 

 

КОНТАКТИ 

Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, Київський університет 

імені Бориса Грінченка, кафедра публічного та приватного права, ауд.614 

Е-mail: kppp.fpmv@kubg.edu.ua 

Координатор конференції: Войцеховська Ірина Михайлівна  

Довідки за телефоном: 044 485 20 67 

Оргкомітет  конференції 


