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20 квітня 2016 року відбудеться Міжнародна науково-практична 

конференція: «Соціолого-правові та теоретико-методологічні засади 

розвитку галузевої структури права»  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

20 квітня 2016 року юридичний факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та Асоціація українських правників 

проводитимуть міжнародну науково-практичну конференцію: «Соціолого-правові 

та теоретико-методологічні засади розвитку галузевої структури права». 

 

        До участі в роботі конференції маємо честь запросити студентів, магістрантів, 

аспірантів, здобувачів, викладачів права, практикуючих юристів, публічних діячів та 

інші правників, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми 

розвитку галузевої структури права. Запрошуються учасники з України та інших 

країн світу.  

 

Підтвердили участь викладачі та студенти із США. 
 

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами (секціями): 

 

 Система права: соціолого-правові, історико-правові та теоретико-

методологічні проблеми. 

 Теоретико-методологічні та соціолого-правові проблеми  розвитку окремих 

галузей права. 

 Економічна сутність права. 

 Соціологія права. Філософія права.  

 

Форма проведення конференції: очна, заочна. 

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська,  російська. 

 

 Конференція проводиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 60, ауд. 

329 (Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка).  

 Початок роботи конференції – 11-00 год. Реєстрація учасників – з 10-00 год. 
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Для отримання додаткової інформації про конференцію, звертайтеся до 

організаційного комітету: Naukovzi_2016@ukr.net  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Володимирська, 

60) Кафедра теорії права та держави (ауд. 260),  Центр польського права, 

Асоціація українських правників (вул. Паторжинського, 4, оф. 8). 

 

УВАГА! Матеріали учасників міжнародної науково-практичної конференції 

будуть опубліковані у  науково-практичному журналі «Соціологія права», 

включеному до переліку наукових фахових видань. 

Головний редактор – доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН 

України, проф. Василь Костицький (067-3737600). 

Контактні особи: 

канд. юрид. наук, доцент Новицька Наталія Борисівна (067-7340240); 

канд. юрид. наук Кобан Ольга Геннадіївна (093-4729889); 

Ковпоша Ірина Анатоліївна (093-9152287). 

 

Кінцевий строк подання матеріалів: 12 квітня 2016 року (включно). 

 

Умови участі у міжнародній науково-практичній конференції 

 

До 12 квітня (включно) подаються (в електронній формі): 

1. Заповнена заявка учасника. 

2. Електронний варіант тез доповіді або статті. 

3. Рецензія наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеню). 

4. Сканована (сфотографована) квитанція про сплату організаційного внеску. 

5. Сканована (сфотографована) квитанція про сплату за сертифікат (за необхідності). 

 

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати на адресу організаційного 

комітету: Naukovzi_2016@ukr.net 

 

Документи повинні бути підписані за наступним прикладом: Гуцул_Тези, 

Гуцул_Заявка. 

 

Організаційний внесок 

1. Організаційний внесок з учасників за публікацію тез доповіді від 2 до 4 

сторінок складає 100 грн., за публікацію статті від 10 до 12 сторінок – 300 грн. 

Організаційний внесок також використовується на покриття видатків, 

пов’язаних з опублікуванням тез та статей, їх поштову розсилку учасникам. 

2. За бажанням учасників конференції їм може видаватися Сертифікат Асоціації 

українських правників (за умови компенсації затрат на виготовлення у розмірі 

50 грн.). 

 

Реквізити для оплати за публікацію  

Найменування банку ПриватБанк 

Найменування платежу за публікацію статті (тез/сертифікату). 

Призначення платежу Поповнення карткового рахунку 5168 7553 6968 6056. 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Заявка.doc
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Порядок%20тублікації%20тез.doc
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Порядок%20публікації%20статті.doc
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ%20ВНЕСОК.doc
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Вимоги до оформлення матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції для тез: 

 

 текст виконаний у Microsoft Word 2003 для Windows; 

 посилання на джерело оформляється у квадратних дужках та список  

використаних джерел подається у кінці тез; 

 обсяг – 4 сторінки (для тез) книжкового формату А4; 

 поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм;  

 шрифт – Times New Roman. Кегль – 14; 

 інтервал між рядками – 1 (для тез), 1,5 (для статей). 

Весь текст повинен бути набраний в одну колонку без застосування будь-якого 

форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. 

Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 

Разом із тезами подаються: 

 заявка учасника; 

 копія квитанції про переказ коштів; 

 рецензія наукового керівника (для студентів та магістрів). 

Вартість публікації становить 100 грн. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції для статей: 

 

1) . Приймаються роботи, написані українською, польською, російською  

або англійською мовами, обсягом до 12 аркушів включно. 

2) . Рукопис статті повинен мати такі елементи: 

 УДК, назва секції; 

 заголовок українською та англійською мовою (вирівнювання по центру); 

 прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання або посада 

(курсивом, вирівняно по центру); 

 анотація українською або польською, а також російською (3-5 рядків), 

англійською мовою (1 сторінка); 

 ключові слова; 

 основний текст статті; 

 література. 

3). Основний текст статті складається з таких структурних елементів: 

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок  

із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і 

публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття); 

Постановка завдання (формулювання цілей статті); 

Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку; 
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Література оформлюється відповідно до державних стандартів. 

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом.  

4). Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля: ліве – 

20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з 

інтервалом 1,5. 

Посилання на літературу здійснюється безпосередньо в тексті.  

У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела, а через 

кому – конкретна сторінка. 

Вартість друку статті обсягом до 12 аркушів складає 300 грн. Якщо обсяг 

роботи перевищує вказаний, вартість кожної додаткової сторінки складає 25 гривень. 

Кошти авторами перераховуються за реквізитами: 

 

Реквізити для оплати за публікацію тез/статті  

Найменування банку ПриватБанк 

Найменування платежу за публікацію тез/статті  

Призначення платежу Поповнення карткового рахунку 5168 7553 6968 6056. 

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ОДНОЧАСНО: 

1. Заявку на участь (форма додається). 

2. Тези доповіді або статті для публікації (якщо Ви бажаєте їх опублікувати). 

3. Завірену рецензію наукового керівника (для осіб без наукового ступеня). 

4. Копію квитанції про сплату організаційного внеску.  

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або 

відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище 

вимог. 

 

Зразок заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участь у науково-практичній конференції 

 

Відомості про учасника Відомості про наукового 

керівника 

Прізвище, Ім’я, По батькові 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Навчальний заклад \ місце роботи 

Курс (рік) навчання \ посада 

Тема доповіді 

Секція 

Поштова адреса 

Тел./факс 

e-mail 

 

Прізвище 

Ім’я 

По батькові 

Науковий ступінь 

Вчене звання 
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Зразок оформлення  

УДК 347.73 (477)    Соціологія права. Філософія права. 

 

Цивілістичне вчення Біблії  на прикладі Америки та Східної Європи 

Civil Teachings of the Bible with American and Eastern European Illustrations 

Ільїн В.А. 

(магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Науковий керівник – д.ю.н., професор В.В. Костицький 

 

Сьогодні, як зазначають науковці, у суспільстві нагромадились соціально-

економічні, політичні та етико-культурологічні передумови постановки питання про 

виокремлення захисту суспільної моралі із інформаційної функції держави в окрему 

функцію [1, с. 5]. 

… 
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