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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції
«Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі», присвяченій
Дню юриста, яка відбудеться 07 жовтня 2022 року на базі навчально-наукового
інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка в режимі on-line.

Тематичні напрямки конференції:
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Теоретико-історичні та філософські аспекти розвитку держави і права.
Становлення конституціоналізму в Україні та світі.
Сучасні проблеми трудового права та права соціального забезпечення.
Публічне управління в умовах глобалізаційних викликів. Сучасні тенденції та
перспективи розвитку адміністративного права і процесу.
Сучасні тенденції реформування господарського права та процесу.
Юридичні інновації в правничій діяльності. Інформаційне право.
Теоретичні та практичні питання цивільного права і процесу. Міжнародне
приватне право.
Проблеми кримінального права і процесу в світлі європейських стандартів.
Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової та
соціальної держави.
Криміналістика. Судово-експертна діяльність. Оперативно-розшукова діяльність.
Соціально-правові та економічні проблеми розвитку держави: пріоритети та
перспективи.
Європейська та євроатлантична інтеграція в освіті та науці
Актуальні проблеми державотворчого процесу в країнах світу.
Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики.

Умови та форми участі
Запрошуємо до участі фахівців у галузі права, міжнародних відносин, науковців,
практикуючих юристів, викладачів та здобувачів закладів вищої освіти, а також тих, хто
цікавиться проблемами розбудови правової держави.
Форма участі: on-line.
Участь у конференції безкоштовна та передбачає публікацію тез у
ЕЛЕКТРОННОМУ ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ.
Робочі мови: українська, російська, англійська, польська.
Збірник тез та програма конференції після закінчення заходу будуть
розміщені на сайті http://conference.law.sspu.edu.ua/

Умови подання матеріалів
Для участі у конференції необхідно до 01 жовтня 2022 року надіслати на електронну
адресу elena@sspu.edu.ua
- тези доповіді;
- заявку на участь у конференції, вказавши прізвище та ініціали учасника.
Назви файлів мають включати прізвище та ініціали учасника, наприклад,
Петров А.С._Тези, Петров А.С._Заявка.

Вимоги до оформлення матеріалів
➢ Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація
книжкова.
➢ Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.
➢ Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
➢ Міжрядковий інтервал – 1,5.
➢ Абзацний відступ – 1,25 см.
➢ Вирівнювання по ширині.
➢ Праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові науковця, місце роботи або навчання.
➢ Назва доповіді посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці).
➢ Список використаних джерел – не більше 5.
Просимо максимально ретельно вичитувати ваші матеріали на предмет
грамотності, стилю та логіки викладу! Пам’ятайте: усі опубліковані в збірнику
матеріали подаються в авторській редакції.

Зразок оформлення тез доповіді
Співак Андрій Петрович студент 3 курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого м. Харків, Україна
ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА
Текст, текст, текст … [1, с. 38].
Список використаних джерел:
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