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Вельмишановні колеги! 

Маємо честь запросити Вас, а також Ваших учнів: аспірантів, магістрантів та 

студентів (курсантів) брати участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті 

інтеграційних процесів», присвяченій 10-річчю Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ), що проходитиме на 

базі юридичного факультету Інституту управління та права ЗНТУ в День науки в 

Україні – 20 травня 2017 року. 

Тематичні напрямки конференції:  

1. Філософські та теоретичні засади регіональної державно-правової інтеграції. 

2. Історичний досвід державно-правової інтеграції. 

3. Постсоціалістичні країни в контексті інтеграційних процесів. 

4. Конституційна реформа в контексті євроінтеграційних завдань державно-

правового розвитку України. 

5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в контексті європейських 

стандартів. 

6. Держава, державна влада та державне управління в умовах інтеграційних 

процесів. 

7. Актуальні проблеми реформування цивільного, господарського та трудового 

права в умовах інтеграційних процесів. 

8. Актуальні проблеми реформування адміністративного, фінансового та 

інформаційного права в умовах інтеграційних процесів. 

9. Актуальні проблеми реформування кримінального та кримінального 

процесуального права в умовах інтеграційних процесів. 

10. Сучасні тенденції розвитку міжнародного права та права Європейського Союзу. 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, російська. 

Участь у конференції  – безкоштовна. 

Форма проведення: заочна. 

Публікація – всі учасники конференції отримають відповідні матеріали 

(програму та тези) протягом місяця після її проведення у форматі PDF. 

Друковані примірники матеріалів конференції будуть надіслані у провідні 

бібліотеки України, але, при бажанні, за власний кошт, кожен учасник конференції 

може отримати: а) примірник збірки; б) програму конференції; в) сертифікат 

учасника конференції. Уточнити вартість цих друкованих матеріалів й, відповідно, 

замовити їх можна буде через контактних осіб оргкомітету протягом 10-15 днів 

після проведення конференції. 

Для участі в конференції необхідно до 17 травня 2017 року надіслати на 

електронну пошту kafkatp@gmail.com тези доповіді. Тези мають відповідати 

одному з тематичних напрямків конференції, бути належним чином оформлені та 

відредаговані, оскільки публікуватимуться в авторській редакції. Тези, що не 

відповідатимуть вимогам, можуть бути відхилені оргкомітетом. Матеріали молодих 

вчених: аспірантів, магістрантів та студентів (курсантів), що подаються обов’язково 

з дозволу наукового керівника, проходитимуть «внутрішню експертизу» 

відповідальних фахівців оргкомітету, закріплених за окремим тематичним 

напрямком конференції.  
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Контакти: 

тел.: +380(61) 769-86-09; +38(050) 750 41 90 – Зайцева Яна Олександрівна: 

лаборант кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету (з 10.00 до 

16.00); e-mail: kafkatp@gmail.com 

тел.: +38(067) 600 02 09 – Максакова Руслана Миколаївна: д.ю.н., проф., 

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету (з 10.00 до 

16.00); 

тел.: +38(097) 694 88 88 – Леоненко Тетяна Євгенівна: д.ю.н., доц., завідувач 

кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права Інституту управління та 

права Запорізького національного технічного університету (з 10.00 до 16.00). 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

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; шрифт – Times New 

Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 12,5 мм;  

усі поля – 20 мм. Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та 

ініціалів учасника конференції (наприклад, Петренко_ОП_тези). Сторінки не 

нумеруються. Література, не більш як 5 найменувань, оформлюється в кінці тексту 

(без повторів) за: «ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис…». Виноски у 

тексті позначаються так: [1], [2, с. 89], [3, с. 34–35]. При наведені певних переліків, 

особливо літератури, необхідно використовувати «нерозривний пробіл» – 

Ctrl+Shift+пробіл. 

    Тези оформлюються на основі нижченаведених зразків: 

 

ЗРАЗОК 1  

Для науково-педагогічних працівників та юристів-практиків 

Напрямок 6. Держава, державна влада та державне управління в умовах 

євроінтеграційних процесів 

Форма державно-територіального устрою сучасної української держави та 

проблеми її реформування 
Петренко Олександр Петрович – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту управління 

та права Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент; 097 350-23-52; о_petrenko@ukr.net 

Петренко О.О., к.ю.н., доц. (Запоріжжя, Україна) 

 

ФОРМА ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ  

 

При проведенні адміністративно-територіальної реформи в Україні необхідно 

врахувати, що різний ступінь територіальної децентралізації породжує різні види 

унітарної форми державно-територіального устрою: централізовані, відносно 

децентралізовані та децентралізовані [1, с. 7–8]. Якщо відобразити закономірний хід 

Інформація потрібна 
тільки для оформлення 

програми та збірки. 

Інтервал – 1 (один) 

Контакти тільки 
для зворотного 

зв’язку 
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розвитку держави та її форми територіального устрою, то він буде такий: 

імперія → унітарна держава → централізована → відносно централізована → 

децентралізована → федерація. З викладеного виходить, що форма української 

держави має пройти у своєму розвитку певні закономірні етапи [2, с. 132].  

 

Література 

 

1. Колишко Р.А. Децентралізація публічної влади в унітарній державі : 

автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р.А. Колишко; Київський національний 

ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 16 с. 

2. Теорія держави і права : навч. посіб. / С.К. Бостан, С.Д. Гусарєв, 

Н.М. Пархоменко та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – 348 с. 

 

ЗРАЗОК 2  

Для аспірантів, магістрантів та студентів (курсантів) 

Напрямок 6. Держава, державна влада та державне управління в умовах 

євроінтеграційних процесів 

Форма державно-територіального устрою сучасної української держави та 

проблеми її реформування 
Максименко Олена Михайлівна – студентка гр. Ю-111м юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету; 

050 417-13-03; о_maximenko@ukr.net 

Петренко Олександр Петрович – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту управління 

та права Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент; 097 350-23-52; о_petrenko@ukr.net 

 

Максименко О.М., студентка (Запоріжжя, Україна)  

Наук. кер.: Петренко О.О., к.ю.н., доц. (Запоріжжя, Україна) 

 

ФОРМА ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ  

 

Розбудова демократичної, правової та соціальної держави вимагає створення в 

Україні ефективної, дієздатної системи організації публічної влади [1, с. 19].  

 

Література 

 

1. Нижник Н.Р. Постсоціалістична держава: теоретико-правові проблеми / 

Н.Р. Нижник, В.В. Лемак ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород : УжНУ, 

2003. – 104 с. 

Інтервал: 

1,5 Один 

вільний рядок 
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