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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XІV Міжнародної науково-практичної
конференції «Від громадянського суспільства – до правової держави» за
тематикою «Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий
виміри», яка відбудеться 20 квітня 2018 року на юридичному факультеті
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (майдан Свободи, 6,
Північний корпус, 4 поверх, зал вченої ради, ауд. 431).
Тематика конференції передбачає обговорення широкого кола фахових
проблем захисту прав людини на національному та наднаціональному рівнях в
умовах сьогодення.
Робота конференції відбуватиметься за наступними напрямами:
1. Забезпечення охорони прав і свобод людини від традиційних і нових
кримінальних загроз.
2. Діяльність органів кримінальної юстиції із захисту прав і свобод людини в
умовах реформування.
3. Кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти забезпечення прав та
свобод людини.
4. Універсальний міжнародно-правовий рівень забезпечення прав людини.
5. Регіональний міжнародно-правовий вимір у галузі прав людини.
6. Імплементація міжнародних норм у галузі прав людини в національне
законодавство.
7. Приватно-правовий аспект регламентації та захисту прав людини.
8. Конституційно-правові засади забезпечення прав людини.
9. Забезпечення прав людини на муніципальному рівні.
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні
працівники, співробітники правоохоронних і судових органів, молоді вчені та інші
правники з України та зарубіжних держав, які мають бажання висловити свою
думку про сучасні актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні та за
її межами.
За результатами роботи конференції планується видання збірника тез
доповідей у електронному вигляді, який буде розміщено на сервері Центральної
наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна в Університетському інституційному
репозитарії eKhNUIR (http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет» ) та
на сайті юридичного факультету (http://www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове
життя/конференції та інші наукові заходи/ХІV Міжнародна конференція «Від
громадянського суспільства – до правової держави. Захист прав людини:
національний та міжнародно-правовий виміри». До уваги! Репозитарій ХНУ імені

В. Н. Каразіна має власний ISSN 2310-8665. Тим самим, репозитарій має статус
повноцінного електронного видання (ресурсу, що постійно оновлюється), в якому
можна публікувати результати досліджень як в першоджерелі, нарівні з
друкованими виданнями).
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Для участі у конференції необхідно до 12 квітня 2018 року (включно)
надіслати на електронну адресу: jurconferen2013@ukr.net одночасно:
– заявку з вказівкою про особисту участь та згодою про передачу невиключних
прав на використання тез (див. зразок);
– тези доповіді (див. вимоги до оформлення);
– засвідчену рецензію наукового керівника для молодих вчених, які не мають
наукового ступеня.
Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до
прізвища та ініціалів учасника конференції та містити у другій частині слово
«Тези», «Заявка», «Рецензія» (наприклад, Іванченко О. О._Тези).
Тези доповідей просимо оформлювати, дотримуючись таких вимог:
1. Матеріали подаються у форматі «doс» або «rtf» текстового редактора
Microsoft Word; обсяг тексту – до 5 сторінок; поля з усіх боків 20 мм; гарнітура
Times New Roman, кегль 14, інтерліньяж – 1,5.
2. На початку тез доповіді вказати напрям роботи конференції. Наступним
рядком зазначити назву доповіді – великими літерами посередині рядка; нижче,
через інтервал, – прізвище, ім’я та по батькові автора, назва установи, де він працює
чи навчається (із зазначенням посади (факультету, курсу), наукового ступеня,
вченого звання). Далі, через інтервал наводяться ключові слова роботи (не більше
шести) та, ще через інтервал, текст тез.
Наприкінці тез молодих вчених, які не мають наукового ступеня, мають бути
наведені відомості про наукового керівника (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання,
посада).
3. Посилання у тексті повинні бути вміщені у квадратні дужки, в яких
зазначається номер посилання і номер сторінки відповідного джерела (наприклад [1,
с. 23]). Список джерел подається наприкінці тез під назвою «Література» з повним
бібліографічним описом джерела.
У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну
цифрову нумерацію абзаців, зокрема в списку використаної літератури.
Відповідальність за зміст матеріалу несуть автори доповідей. Оргкомітет
залишає за собою право у випадку порушення зазначених правил відмовити автору в
участі у науковому заході без пояснень причини.
Проїзд та проживання сплачуються учасниками самостійно за власний
рахунок. Підготовка збірника тез та розміщення його на офіційних сайтах для
учасників конференції є безкоштовною. По завершенні заходу також будуть
видаватися сертифікати про участь у міжнародній конференції.
Початок роботи конференції – 10.00 год.
Координатори Оргкомітету:
Янович Юрій Павлович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінально-правових
дисциплін, к.т.+380958692285;
Фоміна Ліна Олександрівна, к.ю.н., викладач кафедри міжнародного і
європейського права, к.т.+ 380981340004.
Адреса оргкомітету:

Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи,6, ХНУ імені В. Н. Каразіна,
Північний корпус, юридичний факультет, кабінети № 432, 433б, тел. +38–057–707–
54–85.
З повагою та сподіваннями на плідну співпрацю,
декан юридичного факультету
ХНУ імені В. Н. Каразіна
доктор юридичних наук, професор

Т. Є. Кагановська

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
Напрям: Кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти забезпечення
прав та свобод людини.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ
ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Кравченко Олена Геннадіївна,
аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна
Ключові
експеримент.

слова:
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Текст...
Література:
1.
Науковий керівник: професор кафедри кримінально-правових дисциплін
юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук,
професор Даньшин Максим Валерійович.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського
суспільства – до правової держави» за тематикою «Захист прав людини:
національний та міжнародно-правовий виміри»
1. Прізвище:
2. Ім’я:
3. По батькові:
4. Тема доповіді
5. Місце роботи/навчання: посада, звання, науковий ступінь/факультет, курс.
6. Службова адреса:
7. Контактні телефони:
8. E-mail:
9. Даю згоду на безкоштовну передачу Університету невиключних прав на
використання наданих на міжнародну конференцію матеріалів, а саме: внесення тез
у базу даних eKhNUIR; відтворення роботи чи її частини у електронній формі, не
змінюючи її змісту; виготовлення електронних копій для постійного архівного
зберігання; використання роботи без одержання прибутку і на виготовлення її копії
для некомерційного розповсюдження; надання електронних копій роботи для
відкритого доступу в мережі Internet _____Так____
10. Підтверджую, що розміщуючи роботу у eKhNUIR, я не порушую прав третіх
осіб (інших авторів або видавництв) ____Так____
11. Попереджений про те, що автор несе всі види відповідальності перед третіми
особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати,
спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір
____Так____
12. Відомості про наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня):
Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Посада, науковий ступінь, вчене звання:
Дата

Підпис

До уваги! У випадку відмови авторів від згоди з п. 9, 10 та 11 Заявки, тези до
матеріалів міжнародної конференції не приймаються.

