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ЗАЯВКА 
на участь у Міжнародній науково-практичній конференція 

«Права людини — сучасні тенденції в 
контексті розвитку держави, права та 

економіки» 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Науковий ступінь, вчене 
звання   

 

ВНЗ  
Посада  
Мобільний телефон  
E-mail  
Назва доповіді  
Назва секції  

Форма участі в Конференції 
(необхідне виділити) 

участь у роботі секції 
в якості доповідача 
 
участь у дискусії без 
виступу та публікації  
 
заочна участь у 
Конференці 

Контакти:  
Лук'янець Валентина Станіславівна  
067-271-71-58;  
(044) 455-56-77, додатковий 273 
Тарасова Ірина Вікторівна  
050-591 74 37;  
(044) 455-56-77, додатковий 273 
Адреса оргкомітету: 
03113, м. Київ,  
вул. Лагерна 30-32, кабінет 401 
kafedra_dpd_krok@ukr.net  
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“Права людини — сучасні тенденції в 
контексті розвитку держави, права та 

економіки” 

 
 
 
 

04 грудня 2015 року 
м. Київ 

 
 



 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній 
Міжнародній науково-практичній конференції  
«Права людини — сучасні тенденції в контексті 
розвитку держави, права та економіки», яка 
відбудеться 04 грудня 2015 року. 

Організатором конференції є Юридичний 
факультет, кафедра державно-правових дисциплін 
Вищого навчального закладу «Університет 
економіки та права «КРОК». Робочі мови 
конференції: українська, англійська та російська. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

СЕКЦІЯ 1:  “Актуальні теоретико-правові 
засади наукових досліджень через призму прав 
людини” 
Керівник –  Герой України,Заслужений юрист 
України, д.ю.н., проф.,Француз А.Й. 
Секретар – Хитрук В.В. 
 

СЕКЦІЯ 2: Правове регулювання господарської, 
інноваційної та науково-технічної діяльності 
Керівник – к.ю.н., доц. Корольова В.В. 
Секретар – Шемякіна О.О. 
 

СЕКЦІЯ 3: “Конституційні та міжнародні 
механізми забезпечення та захисту прав людини 
за допомогою імплементації європейських 
цінностей та традицій в Україні” 
Керівник –  к.ю.н. Доді К.В 
Секретар – к.ю.н., Баран С.О. 
 

СЕКЦІЯ 4: “Актуальні питання реалізації 
захисту прав людини в кримінальній юстиції” 
Керівник –  к.ю.н., доц. Тарасова І.В 
Секретар – к.ю.н., Горєлова В.Ю. 
 

СЕКЦІЯ 5: Теоретичні та практичні проблеми 
сучасного приватного права з контексті захисту 
прав людини (цивільне та медичне право) 
Керівник – к.ю.н., доц. Коваль А.М. 

Секретар – ст.викл., Двірська О.В. 
 
СЕКЦІЯ 6: “The Global Challenge of Human Rights 
Integration”  
Керівник – к.ю.н., доц. Лук'янець В.С., 
Секретар – Черновол О.П. 
 
СЕКЦІЯ 7: Психологічні засади розвитку та 
самореалізації особистості в сучасному 
демократичному суспільстві  
Керівник — к.п.н., доц., Сингаївська І.В. 
Секретар — Лисенко О.П. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Для участі в Конференції необхідно до 20 

листопада 2015 року надіслати до оргкомітету 
заявку, тези виступу, рецензію наукового керівника 
або титульну сторінку тез з візою наукового 
керівника в електронному вигляді у форматі*.doc 
(для студентів Університету «КРОК») та від- 
скановану копію платіжного документу (за 
вимогою). Для доповіді може бути підготовлена 
презентація виступу.  

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
10.00 год. – 10.25 год. Реєстрація учасників 

Конференції. 
10.30 год. – 12.00 год. Відкриття Конференції. 

Пленарне засідання. 
12.05 год. – 12.55 год. Перерва. 

13.00 год. – 15.25 год. Засідання секцій. 
15.30 год. – 16.00 год. Підведення підсумків 
секційних засідань. Закриття Конференції. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРАВИЛА 
ПОДАЧІ ТЕЗ  

1. До участі приймаються наукові роботи, що 
не були опубліковані раніше. 

2. Тези направляються в електронному вигляді 
в граничний термін до 27 листопада 2015 року за 
електронною адресою: 
kafedra_dpd_krok@ukr.net  

3. Матеріали Конференції будуть оприлюднені 
у збірнику тез виступів Конференції Університету 

«КРОК».  
4. Участь у конференції для співробітників, 

докторантів, аспірантів, здобувачів та студентів  
Університету є безкоштовною. Для всіх інших 
учасників вартість становить 100 грн. (незалежно 
від форми участі та обсягу поданих матеріалів). 

5. Реквізити для оплати організаційного внеску: 
Одержувач:  

Одержувач: ВНЗ “Університет економіки та права «КРОК», р/р 
№ 26009455014172 в Банк АТ «ОТП Банк», місто Київ, МФО 300528 

У платіжному документі вказується призначення платежу: 
«Оплата за участь у конференції (прізвище, ім’я та по батькові)». 

 
6. Вимоги до оформлення тез: 
● обсяг матеріалу (разом з таблицями, 

ілюстраціями та списком використаних джерел) 
не повинен перевищувати п'ять сторінок формату 
А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 
1,5; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та 
нижнє по 2 см; 

● формат редактора – Microsoft Word 2003; 
● рисунки, таблиці, діаграми створюються з 

використанням чорно-білої гами. Заливки та 
зноски не допускаються; 

● тези супроводжуються анотацією обсягом не 
більше 20-ти слів; список використаних джерел, 
на які оформлюються посилання — не більше 
п'яти джерел 

Тези публікуються в авторській редакції. 
 

Приклад оформлення тез: 
Шевченко І.І. 

аспірант, 
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового 
керівника 

УНІВЕРСАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ЛЮДИНИ 

 
Анотація (не більше 20-ти слів)……. 
Актуальність......... 
Основний текст......…. 
Висновки  
 
Список використаних джерел: 
1. ....... 
2. …… 


