МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до участі у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення
правової держави», яка відбудеться 20 травня 2022 р. на базі Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького (18031, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81).
У межах конференції планується робота таких секцій:
1. Актуальні проблеми теорії та історії держави і права, історії політичних і правових
учень, філософії права та юридичної психології.
2. Актуальні
питання
конституційного
права,
муніципального
права,
адміністративного права і процесу, фінансового права, інформаційного права, організації
та діяльності судових і правоохоронних органів.
3. Актуальні питання цивільного права та цивільного процесу, сімейного права, права
інтелектуальної власності, господарського права, господарсько-процесуального права.
4. Актуальні питання трудового права, права соціального забезпечення, земельного
права, аграрного права, екологічного права, природоресурсного права.
5. Актуальні питання кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого
права, кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, оперативнорозшукової діяльності.
6. Актуальні питання міжнародного публічного права, міжнародного приватного
права і права ЄС.
Збірник матеріалів конференції у PDF-форматі буде розмішений:
– на сайті ННІ економіки і права Черкаського національного університету ім.
Б.Хмельницького http://econom-law.cdu.edu.ua/
– на сайті наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського
національного університету ім. Богдана Хмельницького
http://biblioteka.cdu.edu.ua/index.php/
Збірник матеріалів конференції у PDF-форматі буде надіслано всім учасникам
конференції. Усі охочі учасники можуть отримати паперовий варіант збірника (за
додаткову плату). Паперовий варіант збірника буде надіслано особам, які його замовлять,
на адресу, вказану у заявці, упродовж двох-трьох тижнів після проведення конференції.
Для участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції необхідно до
10 травня 2022 р. надіслати на електронну пошту оргкомітету porajporay@gmail.com :
- заповнену заявку;
- тези доповіді (від 4 до 8 сторінок);
- відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Заявка повинна містити таку інформацію:
- Прізвище, ім’я, по батькові
- Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)
- Місце роботи або навчання
- Посада (або дані про курс, спеціальність і факультет, на якому навчається студент)
- Домашня адреса, індекс (або дані для відправки збірника Новою поштою)
- Контактний телефон
- Електронна адреса
- Секція конференції
- Тема доповіді
Вимоги до оформлення тез:
- Текстовий редактор – Microsoft Word. Формат аркушу – А-4. Поля: верхнє,
нижнє, ліве, праве – 2 см. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Міжрядковий інтервал
– 1. Абзацний відступ – 1 см.
- Назва секції відповідно до вказаного вище переліку (шрифт Times New Roman,
кегль 14, праворуч).
- Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт
Times New Roman, кегль 14, напівжирний.
- Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора (шрифт
Times New Roman, кегль 14, напівжирний курсив), його науковий ступінь, вчене звання,
посада, повна назва установи, де навчається/працює автор (шрифт Times New Roman,
кегль 14, курсив).
- Через один інтервал – текст тез, вирівняний по ширині (шрифт Times New Roman,
кегль 14).
- Бібліографія наводиться наприкінці тексту тез під назвою «Список використаних
джерел:» (шрифт Times New Roman, кегль 14).
- Посилання по тексту позначаються квадратними дужками із вказівкою в них
порядкового номера джерела у списку використаних джерел та, через кому, – номера
сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89-90].
- Обсяг тексту: до 8 сторінок зі списком використаних джерел.
- Назва файлу повинна містити прізвище та ініціали автора, наприклад: Петров
ПП_Стаття.
Заповнену заявку, тези доповіді, копію квитанції про сплату оргвнеску слід
надіслати до 10 травня 2022 року на електронну пошту porajporay@gmail.com
ОРГВНЕСОК СТАНОВИТЬ 75 ГРН. *
(Одноосібні публікації докторів наук здійснюються безкоштовно.)
* У разі замовлення паперового варіанту збірника додатково сплачується внесок у
розмірі 100 гривень.
Організаційний внесок за участь у конференції (опублікування on-line матеріалів) та
за виготовлення і надіслання збірника матеріалів конференції слід перерахувати на картку
ПриватБанку № 5168-7520-1075-4136, що можна зробити у будь-якому терміналі
ПриватБанку або у додатку Приват24 шляхом переказу з картки на картку.
Важливо: у призначенні платежу вказати – «За участь у конференції, прізвище,
ім’я, по батькові» учасника конференції.
Контактна особа оргкомітету конференції:
– Джолос Сергій Вадимович, к.ю.н., доц., тел.: +38-097-709-41-41.

