ЗАЯВКА
на участь у
Міжнародній науково-практичній
конференції «СУЧАСНА ЮРИДИЧНА
НАУКА: ПРОБЛЕМИ
ДОКТРИНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»
Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Відомості про співавтора
Відомості про наукового
керівника
Тема доповіді
Контактні телефони
E-mail
Дата

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
19 квітня 2019 року Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна запрошує Вас взяти
участь у міжнародній науково-практичній
конференції «Сучасна юридична наука: проблеми
доктринальної комунікації».
До участі у конференції запрошуються науковці,
працівники вищих навчальних закладів,
представники юридичної спільноти, працівники
органів державної влади та місцевого
самоврядування, органів охорони правопорядку
Робочі мови конференції:
українська, англійська.

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Робота конференції планується
за наступними напрямами:

Підпис

1. Концепції праворозуміння з позицій галузевих
юридичних наук
2. Проблематика
визначення
понятійнокатегоріального апарату сучасної юридичної
науки
3. Методологічні засади визначення структури
правової системи і системи права
4. Механізм правового регулювання з позицій
сучасної юридичної науки
5. Проблематика примусу та відповідальності у
праві
6. Юридичні доктрини як джерело права
7. Історико-правовий і порівняльно-правовий
метод у юридичній науці

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНА ЮРИДИЧНА НАУКА:

ПРОБЛЕМИ ДОКТРИНАЛЬНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ»

Початок роботи конференції: 9 год. 30 хв.

19 квітня 2019 року

Адреса оргкомітету: Харків-22, 61022, майдан
Свободи, 6 (північний корпус), 4 поверх, каб. 420

м. Харків

Координатор заходу : Головко Олександр
Миколайович – (067) 546-04-06
Контактні особи: Передерій Олександр
Сергійович – (099) 063-31-64
Григоренко Євген Іванович – (050) 514-20-24

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
З організаційних питань участі у конференції
звертатися
на
кафедру
державно-правових
дисциплін юридичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна (м.
Харків-22, 61022, майдан Свободи, 6 (північний
корпус), 4 поверх, каб. 426).
Контактна
особа:
Передерій
Олександр
Сергійович – (099) 063-31-64
Для розміщення тез у збірнику і включення
доповіді до програми конференції необхідно до
01 квітня 2019 року надіслати до Оргкомітету заявку
на участь у роботі конференції (зразок додається) та
відредаговані
тези
на
електронну
адресу

Зразок оформлення тез
УДК ______ (для визначення звертатися до
інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки)
Ім’я, по батькові, ПРІЗВИЩЕ автора,
науковий ступінь, вчене звання, посада
(навчальний заклад);
ORCID: (Напр.: http://orcid.org/0000-0002-00020002)
НАЗВА ДОПОВІДІ
Текст тез доповіді.

Conference.khnu@ukr.net

Тези доповіді, заявка на участь у конференції
мають міститися у різних файлах.
Загальні вимоги до оформлення:
1. Тези оформлюються на листі формату А4
(210х297 мм) (збереження файлу у форматі *.rtf).
2. Орієнтація: книжкова.
3. Поля: всі сторони 2 см.
4. Абзац: 1,25 см.
5. Міжрядковий інтервал: полуторний.
6. Розмір шрифту: кегль: 14 «Times New
Roman».
7. Розстановка переносу: не використовується.
8. Нумерація сторінок: не використовується.
9. Список бібліографічних посилань: у
квадратних дужках по тексту [1, с. 2], список
бібліографічних посилань подається в кінці тексту в
порядку посилання.
10. Обсяг тез доповіді: від 3 до 6 сторінок.
Тези осіб, які не мають наукового ступеня
мають супроводжуватися рецензією наукового
керівника.

Збірник матеріалів конференції (в PDF
форматі) буде розміщено на сайті Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна
протягом 10 днів після проведення конференції.

Список бібліографічних посилань
1.
2.
Одержано ________
Важливо пам’ятати!
• Відповідальність за наданий матеріал у тезах
несуть автори доповідей.
• Рукопис
не
підлягає
додатковому
редагуванню, тому він має бути ретельно
підготовлений.
• Список
бібліографічних
посилань
оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 у
вигляді позатекстового списку (подається після
тексту доповіді) і подається в порядку посилання.
• Оргкомітет конференції залишає за собою
право відхилити матеріали, які не відповідають
напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.
• Проїзд,
проживання
та
харчування
здійснюється за рахунок учасника конференції.

