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та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та 

практичні проблеми» 
 

18 грудня 2018 р. 

м. Київ 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції  

«Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: 

загальнотеоретичні та практичні проблеми» 

 

Відомі вчені, вітчизняні та зарубіжні науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти МОН України, наукових установ НАН України, практичні працівники 

правоохоронних та інших державних органів, аспіранти, ад’юнкти, магістри, а також 

студенти будуть мати змогу довести до наукової спільноти результати власних наукових 

досліджень, прийняти участь в науковій дискусії.  

 

Організаційний комітет: 

Іляшко Олександр Олександрович – к.ю.н., доцент, директор Навчально-

наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету                     

імені В.І. Вернадського; 

Бусол Олена Юріївна – д.ю.н., с.н.с., професор кафедри, завідувач кафедри 

спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського; 

Дорохіна Юлія Анатоліївна - д.ю.н., доцент; професор кафедри спеціально-

правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського; 

Ващук Богдана Леонідівна – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; 



Губарєв Сергій Володимирович – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського 

Горелкіна Кіра Георгіївна – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського  

Катеринчук Катерина Володимирівна – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-

правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського 

Коваленко Інна Анатоліївна - к.ю.н., доцент; доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; 

Луценко Юрій Васильович – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; 

Міловська Надія Василівна – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; 

Сингаївська Інна Володимирівна – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського 

Софіюк Тарас Олександрович – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського; 

Шабалін Андрій Валерійович – к.ю.н., доцент кафедри спеціально-правових 

дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського 

 

Форма проведення конференції: очна та заочна. 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська, польська 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
Зал Вченої ради ТНУ, поверх 2, ауд.220 

09.30 –  10.00 год. 

 

10.00  –  12.30 год. 

 

 

12.30  –  13.30 год. 

13.30  –  15.00 год. 

15.00 

- реєстрація учасників конференції (Хол 2-го 

поверху); 

- пленарне засідання (відкриття, вступне слово в.о. 

ректора університету В.П. Казаріна, виступи 

спеціально запрошених вчених); 

- кава-брейк; 

- дискусії в секційних засіданнях;  

- підведення підсумків 

 

 

 

 



Секційні засідання: 

 

 Кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право 

 Кримінальний процесс та криміналістика, судова експертиза, оперативно-

розшукова діяльність; 

 Судоустрій; прокуратура та адвокатура; 

 Цивільне право та цивільний процес; сімейне право, міжнародне приватне 

право; 

 Господарське право; господарське-процесуальне право; 

 Трудове право; право соціального забезпечення; 

 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 

 Конституційне, муніціпальне право, міжнародне право; 

 Адміністративне право і процесс; фінансове право; інформаційне право 

 

Для участі у Конференції необхідно до 26 листопада 2018 р. надіслати на 

електронну адресу оргкомітету: kaf.spd@gmail.com 

 

1. Заявку щодо участі в Конференції (зразок): 

 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Загальнотеоретичні та практичні проблеми правової системи України в світлі 

євроінтеграційних процесів» 

18 грудня 2018 року 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце роботи/навчання  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Тема доповіді  

Відомості щодо участі Особиста участь / Заочна участь 

Поштова та електронна адреси  

Контактний телефон  

Наявність слайдів-презентації 

тез виступів учасника 

Так/Ні 

 

2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску у розмірі 230 грн., 

який сплачується за наступними 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. 

 

 Для спеціально запрошених вчених, докторів наук, членів-кореспондентів, 

академіків НАНта НАПрН України участь безкоштовна. 

 



3. Тези доповіді українською, російською чи англійською мовою у електронному 

вигляді, котрий включає (приклад: Іваненко ОЮ_Заявка; Іваненко ОЮ_Внесок; Іваненко 

ОЮ_Тези ) 

 

4. Слайди-презентації тез виступів учасника (приклад назви файла: 

prezentac_Іваненко ОЮ. 

 

Авторам, які не мають наукового ступеня, необхідно до матеріалів додати (на вибір): 

витяг з протоколу засідання кафедри; рецензію наукового керівника або іншого к.ю.н./д.ю.н. 

Не потрібно додавати витяг та рецензію, якщо к.ю.н. або д.ю.н. є співавторами тез. 

 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

 Обсяг – до 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. (приклад: Іваненко 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. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Іваненко О.Ю., 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри спеціально-правових дисциплін  

Таврійського національного університету 

імені В.І.Вернадського, м. Київ 
 

 

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  

ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 Використані першоджерела оформлюються 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 (Приклад: [5, с. 56] - ДСТУ 8302:2015). 

 

Список використаних джерел: 

1.  

2. 

3. 

 

Збірник матеріалів конференції разом та сертифікат учасника будуть направлені автору 

на зазначену в заявці адресу. 

 

 

 



Оргкомітет конференції: 

Навчально-науковий гуманітарний інститут 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

Поштова адреса: м. Київ , вул. Івана Кудрі, 33, каб. 218 

Сайт університету: tnu.edu.ua 

Електронна пошта: kaf.spd@gmail.com 

Контактний телефон: +38 (097) 593-36-33 Скрипка Анастасія Олександрівна (лаборант 

кафедри спеціально-правових дисциплін)  

Відповідальний за забезпечення показу слайдів-презентації тез виступів учасників – 

Скрипка Анастасія Олександрівна тел.:+38 097 59 33 633 

http://tnu.edu.ua/

