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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь  
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«Правова доктрина:  
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Напрями роботи конференції: 
 

1. Міжнародно-правові аспекти сучасного розвитку законодавства в 

умовах глобалізації. 

2. Сучасні тенденції розвитку галузей публічного права.   

3. Актуальні напрямки розвитку галузей приватного права. 

4. Захист прав і свобод громадян як пріоритетний напрямок в 

правозастосовчій та правоохоронній діяльності.   

5. Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку. 

6. Модернізація судової влади України в умовах європейської інтеграції.  

 7. Сучасний розвиток юридичної освіти: міжнародний досвід та 

національна практика. 
 

  



 
 

Для  участі в роботі конференції  Вам необхідно надіслати на адресу 

оргкомітету у електронному вигляді до 27.04.2019 р.: 

 матеріали тез обсягом до 3-х сторінок (у електронному вигляді у форматі 

Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF); 

 заявку на участь та розміщення матеріалів у збірнику конференції (у 

електронному вигляді у  форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований 

варіант з підписом у форматі PDF); 

 квитанцію про оплату участі у конференції (сканований варіант у форматі 

PDF). 
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Організаційний внесок: 

 за умови очної участі з отриманням паперового варіанту збірника тез 

конференції – 250 грн. (оплата доставки за рахунок отримувача); 

 за умови заочної участі без отримання паперового варіанту збірника тез – 

130 грн. 
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Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

 

 

1. Авторські оригінали тез доповіді повинні мати обсяг    2-3 сторінки разом із 

малюнками, таблицями та списком літератури. Сторінки не нумерувати. 

2. Тези подаються у електронному вигляді, у  форматі Microsoft Word 97-2003, а 

також сканований варіант з підписом у форматі PDF. Основний текст статті – 

шрифт Times New Roman (розмір 12), формули Times New Roman, Symbol. 

3. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20мм. Міжрядковий 

інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см.  

4. Тези доповіді починаються з індексу УДК у верхньому лівому куті першої 

сторінки. Текст повинен відповідати структурній схемі: прізвище, ініціали 

автора, назва тез (по центру сторінки великими літерами, напівжирний). Далі 

подається анотація обсягом до 800 знаків (стислий виклад основного змісту) 

мовою публікації, потім – основний текст. Список використаної літератури 

подається загальним списком наприкінці  тез у порядку посилань у тексті (без 

обов’язкового дотримання алфавітного порядку) мовою оригіналу відповідно із 

ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерело подається у квадратних дужках. Після 

переліку літературних джерел зазначаються ПІБ автора, назва тез та текст 

резюме англійською мовою, а також українською мовою – для публікацій, що 

подаються іншими мовами. Транслітерація з української на англійську прізвища 

та імені має бути надана згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 

січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 

латиницею». 

5. Мови матеріалів тез: українська, англійська, німецька, грецька, італійська, 

польська, російська. 

6. Текст вирівнюється на ширину аркуша. 

Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул у кінці рядка. 

Рисунки повинні бути вставлені в текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 

 
 

УДК 341.123.043 

 

Годованик Е. В. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 

 

У тезах висвітлено основні проблемні питання діяльності Ради Безпеки 

ООН на сучасному етапі. Автор намагається критично осмислити основні 

наукові праці у сфері основних засад міжнародних відносин щодо підтримання 

міжнародного миру та безпеки. Проаналізовано існуючі моделі реформування 

Ради Безпеки ООН з питання зміни її кількісного складу. 

Ключові слова: Рада Безпеки ООН, Військово-Штабний Комітет, 

реформування, пропозиції, активізація, операції з підтримання миру, 

підтримання міжнародного миру та безпеки. 
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Y. Hodovanyk  

PERSPECTIVES OF THE UN SECURITY REVIEW 

The article covers the main issues of the UN Security Council activities at the 

present stage. The author tries to critically understand the main scientific works in the 

field of the basic principles of international relations in maintaining international 

peace and security. The existing models of reform of the UN Security Council have 

been analyzed through studying  the question of changes in its quantitative composition 

Keywords: UN Security Council, Military Staff Committee, reform, proposals, 

revitalization, peacekeeping operations, maintenance of international peace and 

security. 
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