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З нагоди Всеукраїнського тижня права запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській 

заочній науково-практичній конференції студентів старших курсів правничих вишів та 

факультетів «Право, суспільство, держава: актуальні проблеми сучасності», яка 

відбудеться 21 грудня 2020 року. 

Місія заходу – надати талановитій молоді можливість донести свої погляди на сучасні 

проблеми правового регулювання, розбудови громадянського суспільства і його 

відносин з державою на тлі процесів глобалізації, світових  кризових явищ та гібридної 

війни. Тому участь і розміщення публікацій є безкоштовною, а збірник тез конференції в 

електронному форматі буде розміщений у відкритому доступі. 

Посилання на доступ і скачування збірника тез буде надіслано на електронну пошту, 

зазначену у заявці на участь. 

Основні тематичні напрями конференції : 

- історія держави і права України та зарубіжних країн; 

- теорія права та держави; 

- адміністративне право та процес, адміністративна діяльність, митне право; 

- господарське право та процес, торгове права, економічна теорія; 

- державне будівництво, муніципальне право; 

- екологічне право, земельне та аграрне право; 

- конституційне право та процес; 

- кримінологія та кримінально-виконавче право, правова статистика, юридична 

психологія та психіатрія, судова медицина; 

- кримінальне право і процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність; 

- міжнародне право та право Європейського Союзу, міжнародне гуманітарне право; 

- соціологія та політологія; 

- трудове право та право соціального забезпечення; 

- філософія; 

- цивільне право та цивільний процес, корпоративне право; 

- судоустрій, прокуратура та адвокатура, правоохоронні органи; 

- інші галузі та підгалузі права.  

 

Умови участі: 

- до участі у конференції запрошуються студенти 3, 4 курсів бакалавріату та 1, 2 

курсів магістратури правничих вишів та факультетів; 

- форма участі заочна (публікація тез у збірнику); 

- заявки на участь у семінарі та тези виступів приймаються до 15 грудня 2020 року; 

- участь у конференції та розміщення публікації не потребують організаційного 

внеску (безкоштовно); 

- тези виступів направити на електронну пошту: sbuipuk@gmail.com; 

- заявку на участь заповнити (обов’язково) за посиланням – https://bit.ly/2UTtimN або 

за допомогою QR-коду: 
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Вимоги до оформлення матеріалів: 
Обсяг – до 3 сторінок.  

Технічні вимоги – розмір сторінки – А4; шрифт: Тimes New Roman; кегль 14; 

міжрядковий інтервал – 1,5; поля: всі – 2,0 см; абзацний відступ зліва – 1,25 см. 

Формат текстових файлів: «Пилипенко ОО.doc». 

Розміщення: 

- відомості про автора наводяться перед назвою тез у лівому верхньому куті із 

зазначенням П.І.Б. повністю (напівжирним шрифтом), посади, назви установи де працює 

автор, наукового ступеня, вченого звання; 

- назва тез друкується великими літерами з вирівнюванням по центру; 

- через 1 інтервал від заголовку розміщується основний текст. 

Перелік використаних джерел –  має бути оформленим за вимогами ДСТУ 8302:2015 

“Інформація та документація. бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 

складання”. Джерела мають бути пронумеровані за алфавітом або відповідно до порядку 

посилання на них у тексті. Номер джерела у тексті вказується у квадратних дужках. 

 

Приклад оформлення: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в опублікуванні тез у зв’язку з 

невідповідністю їх теми напрямам роботи семінару або через недотримання вимог до 

оформлення матеріалів та умов участі. 

Тези публікуються в авторській редакції. 

Направляючи тези виступу до оргкомітету, автор дає згоду на видання твору у 

паперовій формі і поширення в електронній формі в мережі Internet. 

Контактні особи: 

Гончаренко Ганна Анатоліївна: 050 343 61 67 

 
Волинчук  Петро Іванович 
студент 4 курсу Національного   
юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 
 

ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ  
В РАЙОНІ АТО 

 

Питання превентивного затримання в районі проведення антитерористичної 
операції регулюється...[3, с.12]. 

 

Використані джерела: 
1. Антонов А.В. Проблеми застосування законодавства... 


