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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ 

століття» (19 червня 2020 року, м. Харків) 
 

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ - 
посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу № 294 від 08 травня 2020 року. 

Метою заходу є об’єднання науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань державно-
правового розвитку України, оприлюднення результатів наукових пошуків, опрацювання пропозицій 
по вдосконаленню чинного законодавства та практики його застосування. 

До участі запрошуються правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти). 

 
Секції конференції: 

Секція 1. Актуальні питання державно-правового розвитку України та міжнародного права (для 
повідомлень за спеціальностями 12.00.01, 12.00.02, 12.00.11, 12.00.12, 19.00.06) 

Секція 2. Проблеми теорії та практики приватного права в Україні (для повідомлень за 
спеціальностями 12.00.03, 12.00.04, 12.00.05, 12.00.06) 

Секція 3. Публічна влада та державне управління: правові та організаційні аспекти (для 
повідомлень за спеціальностями 12.00.07, 21.07.01, 21.07.03, 21.07.05)  

Секція 4. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи кримінальної юстиції в 
Україні (для повідомлень за спеціальностями 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10) 

 
Форма проведення конференції – заочна. 
Робочі мови конференції: українська, англійська. 
За результатами конференції буде видано збірник матеріалів (електронний варіант збірника буде 

розміщений на сайті Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук) та 
надісланий авторам, а також на адресу бібліотек провідних юридичних закладів вищої освіти.  

 
Прийом матеріалів на конференцію до 18 червня 2020 року в електронному вигляді на 

електронну адресу ppss.main@gmail.com або через on-line анкету. 
 

УВАГА!!! 
Роботи, які не відповідають вимогам, містять плагіат або надіслані після встановленого терміну, 

оргкомітет залишає без розгляду. Автори мають дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня доповіді, обґрунтованості та 
достовірності висновків. Матеріали подаються в авторській редакції, оргкомітет залишає за собою 
право внесення змін і форматування тез доповідей. Всі доповіді проходять перевірку на плагіат. 

Матеріали конференції будуть надіслані учасникам конференції на адресу (електронну адресу), 
вказану у заявці після проведення конференції. 

 
 
 

https://pp-ss.pro/
mailto:ppss.main@gmail.com?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2019.06.2020
https://pp-ss.pro/zayavka-19-06-2020/


Вимоги до оформлення тез доповіді: 
• обсяг тез – від 2 до 5 стор. формату А-4, орієнтація книжкова; 
• шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, інтервал між рядками – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве, 

ліве – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання основного тексту по ширині; 
• посилання на джерела в тексті - у квадратних дужках, в кінці - список використаних джерел. 

 

 
Організаційний внесок: 

На організацію та інформаційне забезпечення конференції, підготовку та опрацювання її 
матеріалів (друкованого збірника та електронної версії, електронної статті автора (витягу зі збірника 
для розміщення у наукометричних базах) (формат pdf) внесок складає:  

- 100 грн. за участь у конференції та замовлення електронної версії збірника (формат pdf); 
- 220 грн. за участь у конференції, замовлення друкованого збірника, електронної версії збірника та 

електронної статті автора (витягу зі збірника) (формат pdf). 
Оплата організаційного внеску учасником здійснюється лише після підтвердження прийняття 

матеріалів повідомленням оргкомітету про отримання на вказану у ЗАЯВЦІ електронну адресу.  
 

Реквізити для сплати організаційного внеску: 
Найменування отримувача: ОРГ НДI ППСН  
Банк одержувача: ХАРКIВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
Код Банку (МФО): 351533 
Код отримувача: 42553127  
Рахунок отримувача в форматі стандарту IBAN: UA243515330000026007052118229  
Призначення платежу: За участь у конференції 19.06.20 від ________(ПІБ) 

 
Контакти організаційного комітету: 

тел. +38 067 983 1789        тел. +38 050 221 05 22 
e-mail: ppss.main@gmail.com      web-сторінка: www.pp-ss.pro  

 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Чекаємо на Вас як учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування:  
виклики ХХІ століття» (19 червня 2020 року, м. Харків)! 

 
 

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА - ONLINE 
 
 
 
З повагою,  
директор Науково-дослідного інституту  
публічної політики і соціальних наук                                   М.В. Завальний 
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