
 
 

 

 

     

                

                                ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У 

ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Консолідація правової системи, як шлях до зміцнення державотворення» 

м. Київ, 24 листопада 2022 р. 

 

Метою конференції є: Розкриття актуальних питань консолідації правової 

системи України та світі в цілому. Вивчення та обговорення нових перспектив 

консолідації нормативно-правових актів, їх наукове та практичне застосування. 

Обмін думками щодо усунення протиріч під час процесу консолідації 

законодавства з урахуванням міжнародного досвіду. 

Надати можливість, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології, презентувати свої наробки та новаторські ідеї, які можуть привернути 

увагу широкого кола фахівців та стати предметом дискусії. 

Обмін досвідом правозастосування в різних галузях права. 

Залучення молодих науковців до розробки актуальних напрямків наукових 

досліджень. 

Наукова тематика конференції передбачає обговорення таких питань: 

Секція 1. Актуальні проблеми міжнародного морського і транспортного 

права; 

Секція 2. Сучасні аспекти розвитку господарського права; 

Секція 3. Сучасний стан та перспективи розвитку цивільного права; 

Секція 4.Особливості кримінальної та адміністративної відповідальності; 

Секція 5. Міжнародна співпраця та інтеграція в освітній простір; 

Секція 6. Теоретико-історичні аспекти розвитку правової науки; 

Секція 7. Діалектичний підхід у питаннях дослідження Міжнародного 

права. 

Початок конференції 24 листопада 2022 р. об 11-00.   

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

         ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 



Платформа ZOOM 

Meeting ID: 256 849 0603 

Пароль: 208764 

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

Для участі в конференції просимо Вас до 20 листопада 2022 р. надіслати 

електронною поштою kafedracp@ukr.net заявку на участь та текст доповіді (тези 

доповіді).  

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 
 

Зразок заявки на участь 

 

ЗАЯВКА 

на участь в роботі  ХІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції 

«Консолідація правової системи, як шлях до зміцнення державотворення» 

м. КИЇВ, 24 ЛИСТОПАДА 2022 р. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи/навчання  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Тема доповіді  

Назва секції  

Відомості про участь 

(вказати необхідне) 

Особиста участь - вирішувати самостійно: он-

лайн / Заочна участь 

Поштова та електронна 

адреси 

 

Контактний телефон  

 

Друкований збірник - 500грн. 

ПДФ формат збірника на сайті університету у вільному доступі.  

 

 

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. 

mailto:kafedracp@ukr.net


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:  

 

телефон для довідок (067) 799-99-43;  

відповідальні особи – Новосельська Ірина Василівна; 

     

 


