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Президентові України (м. Київ, Україна);
Київський університет права НАН України (м. Київ,
Україна);
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
(м. Київ, Україна);
Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ (м. Дніпропетровськ, Україна);
Луганський державний університет внутрішніх справ імені
Е. О. Дідоренка (м. Миколаїв, Україна);
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(м. Запоріжжя, Україна);
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь у
І Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в
контексті євроінтеграційних процесів»
З нагоди 20-ої річниці Конституції України

НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ
представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі,
докторанти, аспіранти,здобувачі вищої освіти), представники органів
державного і місцевого самоврядування, громадських організацій,
підприємств та установ
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
СЕКЦІЯ 1: Філософські та теоретичні засади регіональної
державно-правової інтеграції.
СЕКЦІЯ 2: Історичний досвід державно-правової інтеграції
європейських народів.
СЕКЦІЯ 3: Політичні та правові основи становлення
Європейського Союзу.
СЕКЦІЯ 4: Постсоціалістичні країни на шляху до Єдиної Європи:
державно-правовий досвід інтеграції.
СЕКЦІЯ 5: Актуальні проблеми розвитку української держави в
умовах євроінтеграційних процесів.
СЕКЦІЯ 6: Правова інтеграція України в Єдину Європу: проблеми
та перспективи.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Дата
конференції

23 червня 2016
року

Кінцевий термін
Дата
подання
отримання
матеріалів
учасниками
збірника в
форматі
PDF
15 червня 2016
01 липня
року
2016 року

Дата виходу
збірника з
друку

23 серпня 2016
року

За результатами конференції буде видано збірник тез, якому
буде присвоєно коди УДК, ББК та ISBN для апробацій ваших
досліджень, а кожному автору надіслано програму конференції та
матеріали конференції у форматі PDF. Паперові примірники
матеріалів конференції виготовлятимуться в обмеженій кількості
і будуть надіслані у провідні бібліотеки України.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб)
одну наукову доповідь згідно вимог та зберегти у файл за прикладом
Петренко_ОП_тези.doc
Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка
Надіслати на електронну адресу kafkatp@gmail.com у вказаний
термін тези і заявку
Участь в конференції безкоштовна
Після цього очікувати обов’язкового підтвердження про отримання
ваших матеріалів на свою електронну адресу
Починаючи з днів проведення конференцій ознайомлюватися з
науковими працями учасників та за бажанням обговорювати їх на
сайті кафедри в on-line режимі
Після встановленого терміну виходу збірника з друку очікувати на
вказану у заявці адресу програму конференції та збірник тез

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
1.
Доповідь має бути написана українською, російською,
польською чи англійською мовами.
2. Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі
Microsoft Word for Windows 6.0 і вище у вигляді файлу з розширенням
*.doc.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14.
4. Міжрядковий інтервал – 1,5.
5. Абзацний відступ – 12,5 мм; усі поля – 20 мм.
6. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів
учасника конференції (наприклад, Петренко_ОП_тези).
7. Сторінки не нумеруються.
8. Література, бажано 2-4 найменування, оформлюється в кінці тексту
(без повторів) за: «ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис…».
9. Виноски у тексті позначаються так: [1], [2, с. 89],[3, с. 34–35].
10. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам,
розглядатися не будуть.
11. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор і
науковий керівник (для студентів та аспірантів), якого необхідно
вказати.
КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ
Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права
Запорізький національний технічний університет
вул. Жуковського, 64 м. Запоріжжя, Україна, 69063
Телефон координатора: 380(61) 769-86-09;
+38(050) 750 41 90 – Зайцева Яна Олександрівна;
Електронна адреса: kafkatp@gmail.com

