VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В
УКРАЇНІ ТА СВІТІ»
м. Житомир 19 квітня 2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Шановні колеги!
Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової
держави в Україні та світі», яка відбудеться 19 квітня 2018 року на базі
кафедри правознавства факультету екології і права Житомирського
національного агроекологічного університету в м. Житомирі.
Мета науково-практичної конференції – залучення студентів,
аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної
діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої
спільноти в Україні.
Наукова діяльність є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри
правознавства ЖНАЕУ, оскільки саме лише належне наукове осмислення
сутності проблем правового регулювання суспільних відносин може
забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.
До участі у конференції запрошуються: студенти, магістранти,
аспіранти, здобувачі, викладачі права та інші правники не лише з Україні, а й
зарубіжжя, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми
розбудови правової держави в Україні та світі.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: очна, дистанційна.
В рамках конференції планується робота за наступними напрямками:
1. Теорія та історія держави і права, філософія права.
2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний
процес, міжнародне публічне право.
3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого
самоврядування,
адміністративне
та
фінансове
право,
адміністративний процес, інформаційне право.
4. Цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне
право, міжнародне приватне право.
5. Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.
6. Кримінальний процес та криміналістика.

7. Трудове право та право соціального забезпечення.
8. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

Для участі в конференції необхідно до 30 березня
2018 року (включно) надіслати на електронну
скриньку оргкомітету:
 тези доповіді;
 авторську довідку (прізвище, ім’я, по батькові, назва
напрямку, місце навчання/роботи, інформація про
наукового керівника, повна поштова адреса,
телефон, е-mail);
 копію документу про сплату внеску за збірник
(докторам юридичних наук збірник буде надіслано
безкоштовно).
Назви файлів мають відповідати прізвищу та
ініціалам учасника конференції.
Наприклад: Дмитренко Н.В._Тези
Дмитренко Н.В. _ Довідка
Дмитренко Н.В._Квитанція
Тези доповіді оформлюються відповідно до наступних
вимог:
 обсяг – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4;
 відступи від країв аркушу – 2 см;
 шрифт – Times New Roman, кегель – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5;
 посилання у тексті оформляються у квадратних
дужках – [2, с. 56];
 список використаних джерел.
Примітка:
1. Про одержання матеріалів для участі у
конференції
Оргкомітет
обов’язково
надішле
підтвердження.
2. У випадку неодержання підтвердження
просимо звернутись до Оргкомітету за телефоном:
+38(097) 453-27-10 – Василенко Леся Павлівна.

Вартість
збірника
становить 80 грн. (без
урахування
плати
за
послуги банку).
Звільняються від сплати
внеску
за
участь
у
конференції
доктори
юридичних
наук
та
учасники з
іноземних
держав.
Платіжні реквізити:
у будь-якому відділенні або
терміналі Приватбанку на
карту Приватбанку
5168742019211741
Одержувач – Ляшенко Р.Д.
Призначення платежу –
оплата збірника
Контактна інформація:
Web: www.znau.edu.ua
@: konfer_znau@ukr.net
# тел.: +38 (097) 453-27-10

