Вимоги до оформлення матеріалів:
Наукові повідомлення учасників можуть
посилатися як тези або як стаття, які будуть
надруковані у збірнику матеріалів роботи
круглого столу.
Вимоги до оформлення:
•
доповідь повинна бути науковим
дослідженням на актуальну тему; матеріали
подаються у електронному варіанті у форматі
doc. або, редактор Microsoft Word;
•
обсяг тексту тез не більше 5 сторінок
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
Г.П. Іваненко, к.ю.н., доцент
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Інтеграційні процеси: їх значення у
зовнішньоекономічній діяльності України
Передусім слід відзначити, феноменом ХХ ст.
є інтенсивна інтеграція держав світу…...

Регламент роботи круглого столу:

7 жовтня 2021 р.:
10.30–10.55 реєстрація учасників,
екскурсія по університету;
11.00–13.00 робота круглого столу;
13.00-13.25 перерва;
13.30-15.00 підведення підсумків
роботи круглого столу.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Умови участі:
Всі витрати щодо відрядження
(проїзд, проживання, харчування тощо)
здійснюються учасником за власний
рахунок або за кошти організації, яка
його відрядила.
Вартість організаційного внеску
становить:
- для студентів 150 грн.,
- для аспірантів, викладачів та
практичних співробітників - 250
грн.;
Оплата проводиться:
Код ЄДРПОУ 23745145
IBAN UA р/р 583005280000026006301327046
в АТ «ОТП БАНК»,
МФО 300528
Отримувач: Київський університет права
НАН України (організаційний внесок за
публікацію у збірнику матеріалів круглого
столу).

Копія квитанції надсилається разом із
заявкою на участь та тезами (електронною
поштою).

Круглий стіл
з нагоди Дня юриста
«Виклики та новації юридичної науки
та практики ХХІ століття»
7 жовтня 2021 року
з виданням збірника матеріалів

КИЇВ - 2021

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі
круглого столу
з нагоди Дня юриста
«Виклики та новації юридичної науки та
практики ХХІ століття»,
який відбудуться

7 жовтня 2021 р.
м. Київ, вул. Доброхотова, 7-А
Київський університет права НАН
України
Мета:
обговорення актуальних
питань впливу правової трансформації та
процесів інтеграції на розвиток юридичної
науки
Основні тематичні напрямки:
• теоретико-правові аспекти розвитку
права в ХХІ сторіччі;
• цивільно-правові
та
господарськоправові аспекти розвитку юридичної науки;
• правовий
статус
та
розвиток
міжнародних організацій та форми їх
діяльності по підтриманню світового
правопорядку;
• правомірне обмеження прав людини та
національні інтереси держави (позитивна
дискримінація);
• етнонаціональні
конфлікти
та
міжнародне право;

Робочі мови:
українська, англійська.

Порядок направлення заявок та
матеріалів:
Для участі Вам необхідно надіслати
заявку (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:
nauka@kul.kiev.ua

в строк до 30 жовтня 2021 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: +38-093-871-00-48
(оргкомітет).

ЗАЯВКА
на участь в роботі круглого столу
з нагоди Дня юриста
«Виклики та новації юридичної науки та
практики ХХІ століття»

7 жовтня 2021 року
2021 р., м. Київ
Прізвище_____________________________
Ім’я, по батькові______________________
Науковий ступінь______________________
Вчене звання__________________________
Посада та місце роботи, навчання (повна назва
організації____________________________
_____________________________________
Телефони для контактів________________
E-mail________________________________
Тема доповіді__________________________
______________________________________
______________________________________
Відомості про приїзд:
Особиста участь(так/ні)________________
Виступ на пленарному засіданні (так/ні)___
Не зможу прийняти особисту участь, прошу надіслати
збірник матеріалів круглого столу на адресу
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Відомості про наукового керівника:
Прізвище______________________________
Ім’я___________________________________
По батькові____________________________
Посада, науковий ступінь, вчене звання_____
Дата, підпис ____________________________

