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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції  
«Правове регулювання суспільних відносин:  

перспективні напрями на шляху до сталого розвитку» 
 

До участі та обговорення актуальних проблем  порядку денного конференції 
запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та наукових 
установ, працівники вітчизняних і зарубіжних державних та муніципальних органів влади, 
аспіранти та здобувачі, магістри, студенти.  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Іляшко Олександр Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, директор 

Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету 
імені В. І. Вернадського. 

Клименко Олена Вікторівна – доктор наук з державного управління, доцент, завідувач 
кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового гуманітарного 
інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  

Лощихін Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового гуманітарного 



інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Заслужений 
економіст України.  

Недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-
наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського, Заслужений діяч науки і техніки України. 

Берназюк Ян Олександрович – доктор юридичних наук, професор кафедри 
конституційного та міжнародного права Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Скакун Юлія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, перший проректор 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Дорохіна Юлія Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 
спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Федоренко Владислав Леонідович - доктор юридичних наук, професор, директор 
Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності  
Міністерства юстиції України.  

Бортняк Валерій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
конституційного та міжнародного права Навчально-наукового гуманітарного інституту 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 
 

Форма проведення конференції: заочна. 
Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська. 

 
 

Секційні засідання 
 

1. Історія та теорія держави та права, філософія права 
2. Конституційне право, муніципальне право 
3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право 
4. Господарське право та процес 
5. Трудове право, право соціального забезпечення 
6. Екологічне право, земельне право, аграрне право 
7. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право 
8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія; кримінальний процес, 
криміналістика 
9. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право 
 
 



Для участі у Конференції необхідно до 9 жовтня 2018 р. надіслати на електронну 
адресу оргкомітету conf.law@tnu.org.ua 

 
1. Заявку щодо участі в конференції: 

 
ЗАЯВКА 

на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції 
«Правове регулювання суспільних відносин:  

перспективні напрями на шляху до сталого розвитку» 
12-13 жовтня 2018 року 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи/навчання  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Секція  
Поштова та електронна адреси  
Контактний телефон  

 
 
 

2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску у розмірі 230 грн., 
який сплачується за реквізитами:  

Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк" 
Поточний рахунок одержувача: 26259007478775 
ОКПО: 1511200115 
МФО банка одержувача: 351005 
П.І.Б.: Прядко Анатолій Данилович 
Призначення платежу: "Поповнення рахунку Прядко А. Д. від (ПІБ автора)". 

Здійснити оплату організаційного внеску можна у відділенні будь-якого банку. 
 
3. Тези доповіді українською, російською чи англійською мовою у електронному 

вигляді, котрий включає (Наприклад: Іванов ОЮ - Заявка; Іванов ОЮ - Внесок; Іванов 
ОЮ - Тези ) 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 

 Обсяг – 3 - 5 стор. формату А-4 (до 9000 др. зн.) у текстовому редакторі 
Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням 
*.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 
мм; поля – 20 мм. (Наприклад: Іванов ОЮ_Тези;) 
 Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали 

автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі 
закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва доповіді (великі літери, шрифт – 
напівжирний); текст та список використаних джерел. 
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

Секція 2. Конституційне право, муніципальне право 
 

Губань Р. В., 
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри конституційного та міжнародного права 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ  
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА … 

 
• Використані першоджерела оформляються наприкінці тексту під назвою «Список 

використаних джерел» за методом наскрізної нумерації, а в тексті посилання позначаються 
квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела за списком та через кому 
– номера сторінки (сторінок) з крапкою (Наприклад: [5, с. 56]). 

 
Список використаних джерел: 

1. Бабкова Т.В. Право громадян на соціальний захист та його забезпечення органами 
судової влади в Україні: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне права; 
муніципальне право». Х., 2014. 236 с. 

2. Васильченко О.П. Конституційно–правовий механізм забезпечення принципу 
рівності прав і свобод людини та громадянина в Україні. Адміністративне право і процес. 
№ 1 (11). 2015. С. 26–33. 

3. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні 
права Постанову ВР № 582–XII від 25.12.90 р. Набуття чинності для України: 25 жовтня 
1991 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_086 

 
Зверніть увагу, що бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з 

урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання» 

 
 
Збірник матеріалів Конференції разом із сертифікатом будуть направлені автору на 

зазначену в заявці адресу протягом місяця після дати проведення конференції. 
 

Оргкомітет конференції: 
Навчально-науковий гуманітарний інститут 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 
Поштова адреса: м. Київ , вул. Івана Кудрі, 33, каб. 213 
Сайт університету: tnu.edu.ua 
Електронна пошта: conf.law@tnu.org.ua 
Контактний телефон: +38 098 985 01 58 
 

http://tnu.edu.ua/
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