
 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ

ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
XV Міжнародна науково-практична конференція, що
присвячена 102-річчю  Національного університету

кораблебудування імені адмірала Макарова
28–29 грудня 2022 року

 

Шановні колеги!

   До участі в конференції запрошуються
науково-педагогічні працівники ВНЗ, аспіранти,
студенти, юристи-практики та всі зацікавлені
особи.

    Формат участі: дистанційна. 

ДЕДЛАЙН – 24 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права.
2.Конституційне право. Адміністративне право. Адміністративний
процес. Екологічне право.
3. Цивільне та сімейне право. Цивільний процес.
4. Кримінальне право. Кримінальний процес. Кримінологія.
Криміналістика.
5. Морське право. Міжнародне публічне право. Міжнародне
приватне право.
6. Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна правова
допомога в Україні.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету – Дубинський Олег Юрійович, доктор
юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної
роботи, економічних, юридичних та соціальних питань НУК імені
адмірала Макарова, голова Миколаївського обласного відділення
Центру україно-європейського наукового співробітництва;
секретар оргкомітету – Дубова Катерина Олександрівна,
старший викладач кафедри адміністративного та конституційного
права, доцент НУК імені адмірала Макарова;
Ломжець Юлія Вікторівна, кандидат політичних наук, доцент,
завідувачка кафедри морського та господарського права НУК
імені адмірала Макарова;
Ломакіна Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент,
завідувачка кафедри адміністративного та конституційного права,  
НУК імені адмірала Макарова;
mgr Joanna Skiba, завідувач кафедри іноземних мов, керівник
міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку
(Республіка Польща).



Збірник тез конференції буде виданий
українсько-польським видавництвом «Liha-
Pres», яке входить до рейтингу
книговидавців SENSE. Кожній тезі,
включеній до збірника тез конференції, 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

заповнити заявку за посиланням;
надіслати на електронну адресу nuk.law@cuesc.org.ua

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної
конференції, мають зробити такі дії до 24 грудня 2022 року
(включно):

1.
2.

      - тези доповіді;
  - відскановану електронну копію підтвердження сплати
організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання
тез та заявки).
Робочі мови конференції: українська, англійська.

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Розмір організаційного внеску становить 150 грн. Збірник тез
доповідей та сертифікат будуть надані учасникам в електронному
вигляді через місяць після проведення конференції. 

буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову
працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був
розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки
України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки
України. Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій
платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим
посиланням. 

https://sense.nl/
https://liha-pres.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaPSr5P8ku-zPZPRi3pjGxZoGJf8JtvUR9QCXg5UDrLlDOmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaPSr5P8ku-zPZPRi3pjGxZoGJf8JtvUR9QCXg5UDrLlDOmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaPSr5P8ku-zPZPRi3pjGxZoGJf8JtvUR9QCXg5UDrLlDOmA/viewform
https://ouci.dntb.gov.ua/
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/category/conf


ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт
Times New Roman No 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].
   

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

строків подання.

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


ЗРАЗОК ТЕЗ
4. Кримінальне право. Кримінальний процес. Кримінологія.
Криміналістика

Декларування недостовірної інформації: законодавчі новели
 

Красій Марія Омелянівна,
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. No 8073-X. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.



Центр українсько-європейського наукового співробітництва
 

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна –
координатор конференції.

Контактний телефон: + 38 (095)-653-40-42
Електронна адреса: nuk.law@cuesc.org.ua

Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo

YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

КОНТАКТИ:

з питань реєстрації на захід, прийому та формування
збірника тез конференції та інших суміжних питань:

Адреса оргкомітету: 54025, Україна, м. Миколаїв, пр. Героїв
України, 9, факультет морського права, кафедра  морського та
господарського права НУК імені адмірала Макарова (ауд. 611).

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

