
Шановні колеги ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі      

ІІІ-ої Науково-практичної конференції 

«Актуальні наукові дослідження сучасної 

юридичної науки: теорія та практика», яка 

відбудеться 18 березня 2016 року 

за адресою: 

м. Київ, вул. Лагерна, 30-32 

(метро Берестейська) 
 

Організатори конференції: 

 Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «КРОК»; 

 Коледж економіки, права та 

інформаційних технологій; 

 Науково-дослідний інститут приватного 

права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 
 

Робочі мови конференції: 

українська, російська. 
 

Мови викладення тез: 

українська, російська, англійська 
 

За результатами конференції буде видано 

електронний (для бажаючих – друкований) 

збірник матеріалів конференції. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

СЕКЦІЯ 1: Актуальні проблеми теорії та 

історії держави і права. 

СЕКЦІЯ 2: Актуальні проблеми конститу-

ційного, муніципального та міжнародного 

права. 

СЕКЦІЯ 3: Актуальні проблеми сучасної 

цивілістики (матеріальні та процесуальні 

аспекти). 

СЕКЦІЯ 4: Актуальні проблеми господар-

ського права та процесу. 

СЕКЦІЯ 5: Актуальні проблеми адміністра-

тивного права та державного управління. 

СЕКЦІЯ 6: Актуальні проблеми криміналь-

ного права, процесу та правової регламентації 

судових, правозахисних та правоохоронних 

органів. 

 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі в конференції необхідно до 

28 лютого 2016 року надіслати одночасно: 

1. Заявку на участь у конференції за 

формою, що вказана нижче. 

2. Електронний варіант тез доповіді. 

3. Фото / скан копію рецензії на тези або 

рекомендації кафедри / циклової комісії. 

4. Фото / скан копію квитанції про оплату 

(для бажаючих отримати друкований 

збірник). 

Вищезазначені матеріали необхідно 

надіслати до 24:00 год. 28 лютого 2016 року 

на e-mail: konf@krok.edu.ua 

Документи повинні бути підписані за 

наступним прикладом: 

Шевченко_Тези, Шевченко_Заявка. 

 

 

 

Примітка: 
1. Про одержання заявки на участь у 

конференції Оргкомітет обов’язково надішле 

підтвердження. 

2. У випадку, якщо Ви не отримали 

підтвердження, зверніться до Оргкомітету за 

тел. +38 093 765 30 76 або вкажіть це у 

додатковому листі. 

Вимоги до оформлення тез 
 Обсяг наукових тез – 2-4 сторінки, 

текстовий редактор – Microsoft Word, 

орієнтація – книжкова, поля: ліве – 3 см, 

праве – 1,5 см, верхнє 2 см та нижнє 2 см; 

гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 

 Наукові тези обов’язково 

супроводжуються анотацією не більше 20-ти 

слів. 

 Наукові тези обов’язково 

супроводжуються ключовими словами не 

менше 3-х та не більше 5-ти. 

 Малюнки, діаграми та таблиці (при 

наявності) вставити в текст, а також 

надсилати окремим файлом. 

 Посилання у тексті оформляються у 

квадратних дужках – [8, с. 56], де перше 

число означає порядковий номер у списку 

використаних джерел, друге – номер 

сторінки. 

 Список використаних джерел 

розміщується наприкінці тексту і повинен 

бути оформлений відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису. 
 

 

 
 

Приклад оформлення тез 

Шевченко Іван Степанович 

студент ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ 

ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ 

Анотація (не більше 20-ти слів)................. 

Ключові слова (не менше 3-х та не більше 5-ти): .......... 

Основний текст.................. 

Список використаних джерел: 

1.............. 

 

За науковий зміст і виклад матеріалу 

відповідальність несе автор. 



Участь у конференції є безкоштовною. 

Для всіх бажаючих отримати друкований 

збірник матеріалів вартість становить 150 грн. 

 

Квитанція на оплату друкованого збірника 

конференції 18.03.2016 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

ВНЗ / організація / 

установа 

 

Сума 150,00 (сто п’ятдесят 

гривень, 00 копійок) 

Отримувач 

платежу 

ВНЗ «Університет 

економіки та права 

«КРОК» 

Ідентифікаційний 

код 

04635922 

Рахунок п/р 26009455014172 в 

АТ «ОТП БАНК» 

МФО 300528 

Призначення 

платежу 
Оплата за друкований 

збірник в т. ч. 25,00 

(двадцять п’ять) грн. 

ПДВ 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

№ Захід Термін 

1. Реєстрація учасників 10:30 – 11:00 

2. 

Відкриття 

конференції. Урочисте 

пленарне засідання 

11:00 – 12:30 

3. Перерва 12:30 – 13:00 

4. Секційні засідання 13:00 – 15:30 

 

 

Приклад оформлення заявки: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Науковий ступінь, 

вчене звання 

 

ВНЗ / організація / 

установа 

 

Посада / статус  

Мобільний телефон  

E-mail  

Назва доповіді  

Назва секції  

Форма участі в 

Конференції 

(необхідне виділити) 

Учать у роботі секції 

в якості доповідача 

 

Заочна участь у 

Конференції 

Збірник 

Електронний 

 

Друкований 
 

Контакти організаційного комітету: 
Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «КРОК» 

Адреса для кореспонденції: 

03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32 

Телефони: 

(044) 454 14 54, 455 57 12 (вн. 268) 

Добришин Юрій Євгенович, 

Головко Світлана Анатоліївна; 
 

+38 097 942 16 74 

Двірська Оксана Василівна; 
 

+38 093 765 30 76 

Пижов Олександр Михайлович 
 

Оргкомітет залишає за собою право 

відхилити матеріали, які не відповідають 

напрямку конференції та вимогам щодо їх 

оформлення. 

Вищий навчальний заклад 

«Університет економіки та права «КРОК» 
 

Юридичний факультет 
 

Коледж економіки, права та 

інформаційних технологій 
 

 

                        
 

 
Науково-дослідний інститут приватного 

права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України 
 

 
 

 

ІІІ Науково-практична конференція 

 

«Актуальні наукові дослідження 

сучасної юридичної науки: 

теорія та практика» 

 

 

 

 

 
18 березня 2016 року 

м. Київ 


