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ЗАПРОШУЄ 

Вас взяти участь в роботі 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

 

„Актуальні проблеми формування 

громадянського суспільства та 

становлення правової держави ”, 
 

яка відбудеться  26 – 27 травня  2016 

року на базі Черкаського національного 

університету ім. Б.Хмельницького. До участі 

в конференції планується залучити провідних 

науковців у галузі права, державних 

службовців та юристів практиків з України, 

Білорусії та інших держав. 

 

ВВ  ххооддіі  ккооннффееррееннццііїї  ппееррееддббааччееннаа  ррооббооттаа  

ннаассттууппнниихх  ссееккцціійй::  

 Загальні проблеми теорії, історії держави і 

права. Філософія права. 

 Проблеми конституційного, 

адміністративного, фінансового та 

інформаційного права. 

 Актуальні проблеми розвитку приватного 

права. 

 Актуальні питання кримінального права та 

криміналістики. 

 Актуальні проблеми інтелектуальної 

власності; 

 Міжнародне публічне право, міжнародне 

приватне право, право Європейського 

Союзу 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська, білоруська, польська. 

 

Необхідна інформація: 

Реєстрація учасників конференції відбудеться 

26 травня з 8:00 до 10:00 за адресою:  

м. Черкаси, вул. Шевченко, 81,  

у вестибюлі навчального корпусу №1. 

Для участі в конференції необхідно не пізніше 

20 квітня 2016 року надіслати (подати) до 

Оргкомітету ( conf_cnu_2016@ukr.net ):  

 заявку (зразок заявки додається); 

 текст доповіді (загальний обсяг 5 - 10 

сторінок); 

 копію платіжного документу 

(відскановану) 

Протягом 2-3 днів з отримання тексту доповіді  

Оргкомітет направляє підтвердження на 

електрону скриньку, з якої було отримано 

матеріали.  

  

Учаснику конференції необхідно 

враховувати наступне: 

 всі витрати по відрядженню, проживанню 

та харчуванню здійснюються учасником 

конференції за власний рахунок або за 

рахунок організації, що його відрядила. В 

разі необхідності може здійснюватися 

бронювання місць у готелі (виключно на 

підставі переданої до 1 травня 2016 р. 

заявки); 

 за покриття витрат на публікацію матеріалів 

учасником конференції сплачується внесок 

у розмірі 30 гривень за кожну сторінку 

друкованого тексту.  
Реквізити для внесення платежу: поповнення 

картки Приватбанку 5168755600419838 

Важливо !!! В призначенні платежу вказати - 

за участь в конференції та зазначити  

прізвище та ім’я учасника  конференції.   
 організаційний комітет планує видати 

збірку матеріалів до початку конференції. 

Авторам які не зможуть взяти особисту 

участь у конференції, збірник матеріалів 

буде наслано після завершення конференції; 

 оргкомітет залишає за собою право 

рецензування та відхилення текстів тез 

доповідей без повернення авторові; 

 для учасників конференції планується 

проведення культурно-освітньої програми. 
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ 

ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ  

 назва файлу повинна відповідати імені та 

прізвищу учасника конференції 

латиницею (наприклад, Sergey Ivanov ); 

 текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і 

вище для Windows, файл з розширенням 

*.rtf; 

 при направленні файла електронною 

поштою, тема повідомлення повинна 

містити ім’я та прізвище учасника з 

обов’язковою вказівкою “на 

конференцію”. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

ДОПОВІДІ 

1. Доповідь повинна бути виконана на 

актуальну тему, містити результати 

наукового дослідження і оформлена 

відповідно зазначених вимог. 



2. Обов’язкова постановка проблеми у 

загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними 

завданнями; аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано 

розвязання даної проблематики і на які 

спирається автор; виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується означена доповідь; 

формулювання цілей даного дослідження 

(постановка завдання); виклад основного 

матеріалу дослідження і перспективи 

подальших розробок у цьому напрямку 

3. Обсяг доповіді (тез) 5 - 10 сторінок при 

форматі сторінки А4 (297х210 мм), 

орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, 

нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – 

Normal. 

4. Текст може містити лише кінцеві зноски 

(у квадратних дужках вказується номер 

джерела з переліку, який наведений у 

кінці доповіді, і сторінка, на якій 

викладено відповідне положення).  

5. Сторінки не нумеруються. 

6. Перший рядок – ініціали та прізвища 

авторів (напівжирним), їх науковий 

ступінь, вчене звання чи професія, місце 

роботи.  

7. Другий рядок – повинен містити назву 

доповіді прописними літерами (шрифт 

звичайний, напівжирний, вирівняний по 

центру). 

8. Далі розміщується текст доповіді (тез) 

вирівняний по ширині з відступом зліва 10 

мм. 

8. У кінці тексту доповіді розміщують 

список використаної літератури. 

9. Матеріали, що не відповідатимуть 

зазначеним вимогам, публікуватися не 

будуть. 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

Заявка 

Для участі у Міжнародній науково-

практичній конференції 

Прізвище _______________________________________ 

Ім'я ___________________________________________ 

По батькові   ___________________________________ 

Місце роботи ___________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада 

_______________________________________________ 

Тема доповіді ___________________________________ 

_______________________________________________ 

Секція  ________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Відомості про приїзд (вказати необхідне): 

Особиста участь / Не зможу взяти особисту 

участь. 

Бронювати місце в готелі / Не бронювати 

місце в готелі. 
Координати для контакту: 

Індекс _________ Адреса  _________________________________ 

Тел.: ________________ ____________________________________ 

Ел. адреса _______________________________________________ 

 

Координати: 

Адреса: Черкаський національний 

університету ім. Богдана Хмельницького, 

вул. Шевченка 81, м. Черкаси, 18000, Україна. 

Проїзд від залізничного вокзалу на 

маршрутному таксі 26А, зупинка – 

„Університет”. 

Тел.: 067-478-97-24 (Волошкевич Геннадій 

Андрійович )  
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ЗАПРОШЕННЯ  
для участі у міжнародній науково-

практичній конференції  

Актуальні проблеми формування 

громадянського суспільства та 

становлення правової держави 

26 – 27 травня  2016 року 

  Черкаси - 2016 


