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Запрошуємо правників!

 
Для участі в конференції
запрошуються науково-
педагогічні працівники ЗВО,
аспіранти, юристи-практики
та всі зацікавлені особи.
 
Формат участі: очна участь
або дистанційна.

ДЕДЛАЙН — 6 СЕРПНЯ, 2021



10 вересня 2021 року
10:00 – 11:00 – реєстрація учасників у 
НУК ім. адм. Макарова 
11:00 – 13:00 – відкриття конференції.
Пленарна частина. Кава-брейк
13:00 – 16:00 – екскурсія містом Миколаїв
та у Миколаївський зоопарк
17:00 – 18:30 – трансфер у с. Коблево.
Розміщення у готелі біля Чорного моря
19:00 – 20:00 – вечеря

11 вересня 2021 року
9:00 – 10:00 – сніданок
10:30 – 12:00 – екскурсія на ферму
«Устриці Скіфії»
12:00 – 13:00 – екскурсія на винний завод
«Коблево»
13:00 – 14:00 – обід
14:00 – 19:00 – відпочинок біля моря
19:00 – 20:00 – вечеря

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

12 вересня 2021 року
9:00 – 10:00 – сніданок
10:00 – 12:00 – відпочинок біля моря
12:00 – 14:00 – трансфер у Одесу або 
у Миколаїв



Дубинський Олег Юрійович, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри морського та господарського права, проректор з
науково-педагогічної роботи економічних, юридичних та соціальних
питань Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова; голова Миколаївського обласного відділення Центру
українсько-європейського наукового співробітництва;
dr eng. Adam Rejmak,  ректор Куявського університету у Влоцлавеку
(Республіка Польща);
mgr Joanna Skiba, завідувач кафедри іноземних мов, керівник
міжнародного офісу в Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка
Польща);
Головко Олег Павлович, кандидат економічних наук, засновник та
директор Видавничого дому “Гельветика”;
Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, директор
Центру українсько-європейського наукового співробітництва;
Ломжець Юлія Вікторівна, кандидат політичних наук, доцент, завідувачка
кафедри морського та господарського права Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова;
Ломакіна Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент,
завідувачка кафедри адміністративного та конституційного права
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; 
Мішина Наталя Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, професор
кафедри конституційного права Національного університету «Одеська
юридична академія»;
Секретар оргкомітету – Сікорський Олександр Петрович, кандидат
юридичних наук, доцент кафедри морського та господарського права
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

база відпочинку
"Корабел"  
с. Коблево,
Миколаївська обл.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

з питань уточнень
орган�зац�йних 
момент�в очної участ�:

Секретар оргкомітету –
Сікорський Олександр
Петрович
тел. +38 (063) 857-59-49 

КОНТАКТИ М�сце 
проведення
конференц�ї: 



Розмір організаційного внеску для докторів та кандидатів наук, а також
докторів філософії (PhD) з України становить 2000 грн.  

Для аспірантів, а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються
науковою діяльністю, вартість очної участі складає 2200 грн.

Організаційний внесок покриває: трансфер у с. Коблево з м. Миколаїв;
харчування, проживання, екскурсійну програму згідно з програмою
конференції; трансфер з с. Коблево у м. Миколаїв або у м. Одеса.
  
Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції
та сертифікатом про участь, завіреним печаткою.  

Безкоштовний збір та видання матеріалів конференції
здійснюється завдяки підтримці партнера заходу –
Видавничого дому «Гельветика».

Вартість дистанційної участі у конференції є безкоштовною для докторів
та кандидатів наук, а також докторів філософії (PhD). 

ОЧНА УЧАСТЬ:

ДИСТАНЦІЙНА УЧАСТЬ:

Для аспірантів, а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються
науковою діяльністю, вартість дистанційної участі складає 200 грн.

Реквізити Видавничого дому «Гельветика» для сплати організаційного
внеску надаються після прийняття тез доповіді оргкомітетом та заявки. 

Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову
адресу учасників, вказану в заявках, після 24 вересня 2021 року.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК



Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають
зробити такі дії до 6 серпня 2021 року (включно):
1. заповнити заявку;
2. надіслати на електронну адресу: koblevo@cuesc.org.ua
- тези доповіді;
- відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного
внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник
матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній
конференції.
 
Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу
підвищення кваліфікації (15 годин - 0,5 кредита ECTS). 
 
Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер
книги) європейським видавництвом. 

УМОВИ УЧАСТІ

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
2. Конституційне право; муніципальне право
3. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
4. Морське право; міжнародне морське право
5. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
6. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність
7. Міжнародне право

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAgdbCE0C4ltKq13cShDLc06yzZKsLVLOW21BmPkFi1ss7PQ/viewform
mailto:koblevo@cuesc.org.ua


 Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, 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 А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times
New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці
тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році
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: [7, с. 16].

 Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
 Мови конференції: українська, російська, англійська.

 Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не
відповідають напрямам і науковому рівню конференції, редакційно-технічним
вимогам, а також надіслані з порушенням строків подання.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

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


5. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право   

 
Декларування недостовірної інформації: законодавчі новели

 
Красій М. О.

кандидатка юридичних наук, 
доцентка кафедри публічного управління та адміністрування 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна 

 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України ухвалив рішення,
проблематика якого тісно пов’язана із питанням криміналізації та
декриміналізації суспільно небезпечного діяння. Це рішення...  [1]. 
 

Література:
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України
від 7.12.1984 р. №  8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 02.06.2021 р.)

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: 
Лящова Анастасія Олександрівна – координатор конференції.
Контактний телефон: + 38 (095)-653-40-42
Електронна адреса:  koblevo@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

КОНТАКТИ:

ЗРАЗОК ТЕЗ

з питань реєстрац�ї на зах�д, прийому та формування
зб�рника тез конференц�ї та �нших сум�жних питань:

mailto:koblevo@cuesc.org.ua
http://www.cuesc.org.ua/
https://www.facebook.com/cuescinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCu4akUz9RyclGddvWrAh5pQ

