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21–22  січня 2022 року  

м. Кременчук, Україна 

 

Шановні колеги! 

 

Для участі в міжнародній науковій конференції запрошуються 

фахівці в сфері теоретичної та практичної юриспруденції, працівники 

судових і правоохоронних органів, адвокати України, представники 

органів державної влади та місцевого самоврядування, аспіранти та 

студенти з метою проведення наукової дискусії та обговорення реалій, 

перспектив реалізації норм права у формуванні чинного законодавства 

України.  

Форма участі – дистанційна.   

 

Куявський університет у Влоцлавеку 

Міністерство освіти і науки України 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка  

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 

Кафедра фундаментальних і галузевих юридичних наук 

Центр українсько-європейського наукового співробітницва 



ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

СКРИПНИК Володимир Леонідович – доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних 

наук Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

mgr Joanna SKIBA – завідувач кафедри іноземних мов, експерт у 

галузі освіти та електронного навчання для дорослих, керівник 

міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку; 

МИТРОФАНОВ Ігор Іванович – доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних 

наук Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; 

СОБОЛЬ Євген Юрійович – доктор юридичних наук, професор, 

ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка; 

ШАПОВАЛ Валерій Дмитрович – кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; 

ХРЕБТОВА Алєся Анатоліївна – кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних 

наук Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; 

ВАСЕЧКО Людмила Олександрівна – кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського; 

ВІХЛЯЄВ Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, 

професор, директор Центру українсько-європейського наукового 

співробітництва. 



СЕКРЕТАР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: 

УМАНСЬКА Анастасія Олександрівна – старший лаборант 

кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

1. Реалізація норм права в теорії та історії держави та права. 

Конституційне право.  

2. Цивільне, цивільно-процесуальне, сімейне та міжнародне приватне 

права.  

3. Господарське право та господарський процес. Трудове право.  

4. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право.  

5. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право.  

6. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право.  

7. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  

8. Судоустрій, прокуратура та адвокатура. Міжнародне право.  

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:  

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають 

зробити такі дії до 19 січня 2022 року (включно): 

1. заповнити заявку за посиланням або за QR-кодом;  

2. надіслати на електронну адресу knu.law@cuesc.org.ua: 

 - тези доповіді; 

 - відскановану електронну копію підтвердження сплати 

організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та 

заявки). 

Робочі мови конференції: українська, російська (виключно для 

іноземців), польська та англійська. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1j83_jnh84RFJrtcIabUOJS0azF2EMrJ7fGIjo3oBQk4/viewform?edit_requested=true
mailto:knu.law@cuesc.org.ua


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

Розмір організаційного внеску становить 100 грн.  

Збірник тез доповідей та сертифікат будуть надані всім учасникам в 

електронному вигляді через місяць після проведення конференції. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника, наприклад: 

Шевченко_Тези, Шевченко_ Внесок. 

Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word та збережений у 

форматі *.doc або *.rtf. 

Тези доповідей мають бути написані на актуальну тему, містити 

глибоке наукове дослідження. Рукопис доповіді має бути ретельно 

вичитаний і виправлений. 

Назва доповіді посередині рядка (шрифт Times New Roman № 16, 

жирний). 

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові 

автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, 

кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, 

країна; шрифт Times New Roman № 14. 

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким 

вимогам: формат файлу – А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, 

орієнтація – книжкова, шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, стиль – Normal, абзацний відступ – 1,25 см. 

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці 

тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 р. 

Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними 

дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та 

через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 23]. 

Обсяг тексту – до 5-ти сторінок.  

 

 
Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення 

матеріалу, який виконаний та оформлений з відхиленням від зазначених 

вище вимог! 

 

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf


КОНТАКТИ: 

Адреса оргкомітету: кафедра фундаментальних і галузевих 

юридичних наук факультету права, гуманітарних і соціальних наук 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, 

Полтавська обл., Україна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

з питань реєстрації на захід, прийому та формування 

збірника тез конференції та інших суміжних питань: 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

 

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор 

конференції. 

Контактний телефон: +38 (068) 473 07 28 

Електронна адреса: knu.law@cuesc.org.ua 

Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua 

Facebook: facebook.com/cuescinfo 

YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:knu.law@cuesc.org.ua
https://cuesc.org.ua/
https://www.facebook.com/cuescinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCu4akUz9RyclGddvWrAh5pQ/about


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

6. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче 

право. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, 

ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ 

ЗЛОЧИНІВ 

 

Митрофанов Ігор Іванович 

доктор юридичних наук, професор,  

професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук 

Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

м. Кременчук, Україна 

 

Загальнотеоретичні проблеми знаходять відображення у галузевих 

юридичних науках, виходячи зі специфіки предмета правового 

регулювання… [1, с. 347]. 

 

Література: 

1. Митрофанов І.І. Вчення про механізм реалізації кримінальної 

відповідальності. Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. 448 с. 
 

 


