Вимоги до оформлення матеріалів:
Наукові повідомлення учасників можуть
посилатися як тези, які будуть надруковані у
збірнику матеріалів конференції.
Вимоги до оформлення:
 матеріали повинні відповідати вимогам
постанови президії ВАК України №7-05/1 від
15.01.2003р. «Про підвищення вимог до
фахових видань, внесених до переліків ВАК
України»;
 матеріали подаються в електронному
варіанті у форматі doc. або, редактор
Microsoft Word;
 обсяг тексту тез - не менше 4 сторінки
формату А-4;
 поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве
– 15 мм; шрифт – Times New Roman, кегель –
14 пт, інтервал між рядками – 1,5;
 до наукових повідомлень аспірантів,
здобувачів та студентів додається рецензія
наукового керівника або витяг з протоколу
засідання кафедри про рекомендацію до
друку.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
ДОПОВІДІ

Іваненко Г.П.,
к.ю.н., доцент
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Актуальні проблеми конституційних змін
Одним із напрямків сучасного етапу
державотворення та правотворення в Україні
є необхідність внесення змін до Конституції
України…

Регламент роботи конференції:

19 квітня 2013 р.
13.30–14.00 – реєстрація учасників
конференції;
14.00-16.00 - пленарне засідання;
14.30-16.00
паралельні
секційні
засідання;
16.00 –16.30 – закриття конференції.
Умови участі у конференції:
Всі витрати щодо відрядження (проїзд,
проживання,
харчування
тощо)
здійснюються учасником конференції за
власний рахунок або за кошти організації,
яка його відрядила.

Міністерство освіти і науки України
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Національної академії наук України
СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУП НАНУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЛИСТ

Вартість участі у конференції:
- організаційний внесок у розмірі 50
грн.;
- вартість публікації у збірнику
матеріалів конференції становить 30
грн. за кожну сторінку формату А 4
(ступінь заповнення останньої сторінки не
менше 75%).
Оплата проводиться:
Розрахунковий
рахунок
№26006301327046
в АТ "ОТП Банк"; МФО 300528,
Код ЗКПО 23745145
Отримувач: Київський університет права
НАН України (організаційний внесок
та публікація у збірнику матеріалів
конференції).
Копія квитанції надсилається разом із
заявкою на участь у конференції та тезами
(електронною поштою).

ІV Всеукраїнська науково-практична
конференція

«Актуальні проблеми правотворення
в сучасній Україні»
19 квітня 2013 р.
з виданням збірника матеріалів
РІВНЕ - 2013

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції
«Актуальні проблеми правотворення
в сучасній Україні»,
яка відбудеться
19 квітня 2013 р.
на базі Рівненського інституту КУП НАНУ
за адресою

м. Рівне, вул. Короленка, 5
Мета конференції:
обговорення теоретичних та практичних
проблем державотворення та правотворення в
Україні на сучасному етапі
Основні тематичні напрямки конференції:
 теоретичні проблеми правотворення в
Україні на сучасному етапі;
 актуальні
проблеми
конституційного
правотворення;
 проблеми
розвитку
конституційного,
адміністративного,
фінансового,
інформаційного та екологічного права;
 проблеми сучасного цивільного, сімейного,
трудового права та права інтелектуальної
власності;
 сучасні проблеми господарського права та
процесу;
 проблеми кримінального та кримінальнопроцесуального права;
 міжнародне
право
та
порівняльне
правознавство.

Умови участі:
у конференції можуть брати участь
науково-педагогічні працівники
вітчизняних навчальних закладів,
аспіранти та здобувачі, студенти старших
курсів,
юристи-практики
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.
Порядок направлення заявок на
участь у конференції:
Для участі Вам необхідно надіслати
заявку на участь (форма додається),
тези доповіді, а також рецензію
наукового керівника чи іншої особи, що
має науковий ступінь чи/та вчене звання
(підпис має бути засвідчений печаткою
установи) на електронну пошту
E-mail: lena_chernetska@ukr.net

в строк до 15 квітня 2013 р.
(включно)
N.B. Редакційна колегія залишає за
собою право редагування або відхилення
матеріалу,
який
виконаний
та
оформлений
з
відхиленням
від
зазначених вимог
Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном:
(044) 424-91-37 – м. Київ, КУП НАНУ
(0362) 62-05-89 – м. Рівне, РІ КУП
НАНУ
Оргкомітет конференції

ЗАЯВКА
на участь у
ІV Всеукраїнській науково-практичній
конференції
«Актуальні проблеми правотворення в
сучасній Україні»
19 квітня 2013 р.
м. Рівне
Прізвище__________________________
Ім’я, по батькові___________________
Науковий ступінь___________________
Вчене звання________________________
Посада та місце роботи, навчання (повна
назва організації) ___________________
__________________________________
Контактний телефон_______________
E-mail_____________________________
Тема доповіді_______________________
__________________________________
Секція_____________________________
Відомості про приїзд:
Особиста участь (так/ні)_____________
Прошу надіслати збірник матеріалів
конференції на адресу:_______________
Відомості про наукового керівника:
Прізвище__________________________
Ім’я_______________________________
По батькові________________________
Посада, науковий ступінь,вчене звання_
__________________________________
Дата, підпис ________________________

