
 

 

Святкування 5-річчя заснування наукового журналу  
«Visegrad Journal on Human Rights» 

 

 

 

 

СТИПЕНДІАЛЬНИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ 
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАВ ЛЮДИНИ,  

присвячений святкуванню 5-річчя заснування наукового журналу  
«Visegrad Journal on Human Rights» 

19 квітня – 7 червня 2019 року 

 
19 квітня 2019 року стартує Стипендіальний конкурс наукових робіт з 

питань захисту, реалізації та охорони прав людини, присвячений 
святкуванню п’ятої річниці успішного функціонування наукового журналу 
«Visegrad Journal on Human Rights», за ініціативи та фінансової підтримки 
Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Науковий 
захід проводиться з метою професійного розвитку студентів та заохочення їх 
до здійснення наукових досліджень.  

 
УМОВИ УЧАСТІ 

У Конкурсі можуть брати участь студенти юридичних спеціальностей 
вищих навчальних закладів України незалежно від форми власності та 
підпорядкування. 

Конкурс проводиться з 19 квітня по 7 червня 2019 року в 2 етапи. 
I етап — подання конкурсних робіт. 
Конкурсні роботи надсилаються для розгляду стипендіальною комісією 

до 20 травня 2019 року на електронну адресу law@cuesc.org.ua  
Усі учасники повинні заповнити заявку на участь за посиланням 
У темі листа обов’язково вказати «Стипендіальний конкурс». 
 
 

Панєвропський університет 
Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

Словацька громадська організація „Lex Pro Omnes” 
Ужгородський національний університет 

http://www.vjhr.sk/
mailto:law@cuesc.org.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfS3Ohuz1j5f0Auhh28q8lH402UURNHzoN4hKisdyZMs-x3g/viewform


 

II етап — визначення 24 травня 2019 року трьох кращих робіт 
стипендіальною комісією.  

Результати Конкурсу будуть обов’язково повідомлені електронною 
поштою всім учасникам. 3 авторів-переможців буде запрошено взяти участь 
у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток правової науки: 
механізми вибору та реалізації пріоритетів», яка відбудеться 7–8 червня  
2019 року в місті Сніні (Словацька Республіка), за рахунок Центру 
українсько-європейського наукового співробітництва (трансфер Ужгород–
Сніна–Кошице–Ужгород, проживання в м. Ужгороді з 6 по 7 червня, 
харчування та проживання в м. Сніні з 7 по 8 червня). 

Переможці конкурсу будуть урочисто нагороджені 7 червня 2019 року 
під час конференції грамотами, грошовими преміями та сучасною 
юридичною літературою від книжкового партнера Конкурсу інтернет-
магазина юридичної літератури «ЮрКнига». 

 
Грошові премії: 

1 місце – 200 євро; 
2 місце – 150 євро; 
3 місце – 100 євро. 

 
Книжковий партнер Конкурсу  

Інтернет-магазин юридичної літератури «ЮрКнига» 
 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ 
До розгляду стипендіальної комісії приймаються виключно одноосібні, 

раніше не опубліковані роботи, написані українською мовою, які 
відповідають тематиці Конкурсу, є дослідницькими за своїм характером, 
відзначаються актуальністю, конкретністю, глибиною розкриття теми, 
логічністю і послідовністю думок, відповідають вимогам, що ставляться до 
оформлення наукових робіт. 

Конкурсна робота повинна мати такі структурні елементи: 
- прізвище та ініціали автора; відомості про місце навчання, місто; 
- назва роботи; 
- основний текст дослідження; 
- список літератури. 
Основний текст дослідження повинен містити такі елементи: 
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими або практичними завданнями; 
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; 
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується наукова робота; 
- формулювання цілей (постановка завдання); 
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

https://jurkniga.ua/


 

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в 
цьому напрямі. 

Обсяг роботи – від 8 до 10 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, 
графіки, список використаних джерел. 

- поля верхні та нижні, ліві і праві – 2,0 см. 
- міжрядковий інтервал – 1,5 
- шрифт «Times New Roman» – 14 
- абзацний відступ – 0,5 см. 
- текст вирівнюється по ширині. 
Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках 

із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] 
або [2, с. 35; 8, с. 234]. 

Список використаних джерел подається наприкінці конкурсної роботи в 
порядку згадування джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих 
стандартів бібліографічного опису (див.: розроблений в 2015 році 
Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання». 

Роботи, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть. Всі наукові 
роботи обов’язково будуть проходити рецензування стипендіальною 
комісією та перевірку на антиплагіат.  

 
ЗБІРНИК РОБІТ 

40 найкращих робіт учасників, визначені стипендіальною комісією, 
будуть безкоштовно опубліковані в збірнику наукових робіт Стипендіального 
конкурсу з питань захисту, реалізації та охорони прав людини, який буде 
розісланий серед учасників разом із сертифікатом про участь у конкурсі. 
 

КОНТАКТИ 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 
Контактна особа: Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, 

директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, 
професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства 
Ужгородського національного університету. 

88017, м. Ужгород, вул. Мальовнича 7, офіс 2 
Час роботи: Пн-Пт 08.00-17.00 
Телефон: +38 (068) 473 07 28  
Електронна адреса: law@cuesc.org.ua    
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua  
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ 
 

Бугаєнко К. В. 

студентка ІІ курсу факультету міжнародно-правових відносин 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

м. Одеса 
 

ДО ПИТАНЬ ЩОДО НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими або практичними завданнями… 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми, на які спирається автор… [1]. 

 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується 

наукова робота… 

 

Формулювання цілей (постановка завдання)… 

 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів… 

 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому 

напрямі…  

 

Література: 

1. Стеценко С.Г. Біоюриспруденція як новий напрям правових наукових 

досліджень. Публічне право. 2013. No 3(11). С. 259–270. 

 


