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ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції на тему: «Актуальні
проблеми права в умовах сучасних викликів», яка відбудеться 14 квітня 2022 року на
соціально-гуманітарному факультеті Білоцерківського національного аграрного
університету.
Конференція відбудеться у заочному форматі!
Мета конференції - публікація наукових результатів досліджень студентів,
аспірантів, практикуючих працівників, науковців; пошук рішень з актуальних проблем
сучасної правової науки, встановлення міжнародних контактів, обмін науковими
результатами та дослідницьким досвідом.
Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:
теорія та історія держави і права; філософія права
конституційне право; муніципальне право
адміністративне, фінансове та інформаційне право;
кримінальне право та процес;
кримінально-виконавче право та кримінологія;
криміналістика та судова експертиза;
цивільне право та процес;
господарське право та процес;
трудове право та право соціального забезпечення;
міжнародне право та право ЄС;
екологічне, земельне та аграрне право;
політологія, соціологія
педагогічні та психологічні аспекти права
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: заочна
Участь та публікації у конференції є БЕЗКОШТОВНИМИ_
За результатами конференції буде оформлено збірник тез учасників.
ДЛЯ УЧАСТІ у міжнародній науково-практичній конференції необхідно
до
12
квітня
2022
року
надіслати
на
електрону
dep.constitutionallaw@btsau.edu.ua тези доповіді.

адресу:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Верхнє, нижнє, ліве, праве
поле – 2 см. Обсяг тексту до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Назва доповіді посередині рядка (прописними великими літерами).
Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене
звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює
автор.
Через один інтервал текст тез.
Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список
використаних джерел:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому, номера сторінки,
наприклад: [7, с. 16].
При оформленні літератури слід дотримуватися розробленого в 2015 році Національного
стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне
посилання. Загальні положення та правила складання».
Назви файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника
конференції (приклад: Гончар_Тези)
Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення
матеріалу (у разі якщо вони не відповідають вимогам до оформлення тез)!
Доповідь для подання на конференцію має бути оформлена за зразком
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Погоріла Л. В.
аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Текст доповіді
Список використаних джерел:
1. Семенов О. Ф. Запобігання торгівлі людьми: криміналістичні аспекти : монографія.
Київ : Істина, 2005. 350 с.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Соціально-гуманітарний факультет
Білоцерківський національний аграрний університет
Електронна пошта: dep.constitutionallaw@btsau.edu.ua
Телефон: +38 0974206800 (контактна особа - Бровко Наталія Іванівна, д.ю.н.)

Чекаємо на Вашу активну участь!
З повагою, Оргкомітет міжнародної науково-практичної конференції
соціально-гуманітарного факультету БНАУ

