
Шановні колеги!

Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету

запрошує Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції

«Міжнародне право ХХІ століття: сучасність та майбутнє»

Секції науково-практичної конференції:

* Міжнародне право як засіб забезпечення миру та безпеки в глобальному

світі

* Міжнародне гуманітарне право та практика його застосування на

території України

* Права людини в умовах світових загроз ХХІ століття

* Міжнародне право в кримінальному судочинстві

* Теоретико-історичні аспекти забезпечення прав людини в Україні у зв’язку

з агресією росії

* Баланс приватних і публічних інтересів під час воєнного стану

До участі запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі та практичні працівники.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Форма участі: он-лайн.

Координати оргкомітету: 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул.

Університетська, 31, Державний податковий університет, Навчально-

науковий інститут права (Е 102).

Контактні телефони: +380669587859, +380689042232 – Юлія

Аністратенко

Програма роботи конференції 25 травня  2022 р. 

10:00-10:30 – офіційне відкриття конференції 

10:30-13:00 – пленарне та секційні засідання 

13:00-13:20 – підведення підсумків конференції

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

Азербайджанський державний економічний університет (UNEC)

(м. Баку, Азербайджанська Республіка)

Радомський економічний університет (м. Радом, Республіка Польща)

Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра

(м. Варна, Республіка Болгарія)

Рієцький університет (м.Рієка, Республіка Хорватія)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна)

Інститут законодавства Верховної ради України (м. Київ, Україна)

Науково-дослідний  інститут порівняльного публічного права та 

міжнародного права Ужгородського національного університету

(м. Ужгород, Україна)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.Сковороди

(м. Харків, Україна)

Донецький державний університет внутрішніх справ 

(м. Кропивницький, Україна)

Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

(м. Дніпро, Україна)

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ХХІ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»

25 травня 2022 року

м. Ірпінь



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна, в.о. ректора Державного податкового
університету, к.е.н., доцент

Головко Олександр Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, д.ю.н., професор,
заслужений юрист України

Савченко Леся Анатоліївна, в.о. Керівника Інституту законодавства Верховної
ради України, д.ю.н., професор

Савчин Михайло Васильович, директор Науково-дослідного інституту
порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського
національного університету, д.ю.н., професор

Назимко Єгор Сергійович, перший проректор Донецького державного університету

внутрішніх справ, д.ю.н., старший науковий співробітник

Крисоватий Андрій Ігорович, ректор Західноукраїнського національного
університету, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Шабанов Роман Іванович, професор кафедри цивільно-правових дисциплін і
трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, д.ю.н., професор

Корнякова Тетяна Всеволодівна, завідувач кафедри адміністративного і
кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Пижова Марина Олександрівна, в.о. проректора з наукової роботи та рекрутації
Державного податкового університету, д.ю.н

Топчій Василь Васильович, в.о. директора Навчально-наукового інституту
права Державного податкового університету, д.ю.н., професор, заслужений юрист
України

Бойко-Слобожан Олена Олександрівна, заступник директора Навчально-наукового
інституту права з навчальної та методичної роботи, к.ю.н., доцент

Аністратенко Юлія Ігорівна, заступник директора Навчально-наукового
інституту права з наукової роботи та міжнародного співробітництва, д.ю.н.,
доцент

Вітюк Дарія Любомирівна, заступник директора Навчально-наукового інституту
права з виховної роботи, к.ю.н., доцент

Грицюк Ігор Васильович, заступник директора Навчально-наукового інституту
права з організаційної роботи, к.ю.н., доцент

Бодунова Олеся Миколаївна, заступник директора Навчально-наукового інституту
права з цифровізації освітнього процесу, к.ю.н., доцент

Глух Марина Василівна, в.о. завідувача кафедри публічного права, к.ю.н., доцент

Дідківська Галина Василівна, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції,
д.ю.н., професор

Чеховська Ірина Василівна, в.о. завідувача кафедри приватного права, д.ю.н.,
професор

Шевченко Анатолій Євгенійович, в.о. завідувача кафедри теоретико-правових
дисциплін, д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Чернецька Олена Василівна, в.о. завідувача кафедри міжнародного права, к.ю.н.,
доцент

Кузьменко Наталія Олексіївна, в.о. завідувача кафедри правничої лінгвістики,
к.ю.н., доцент

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються до друку тези доповіді, надруковані в текстовому

редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно до вимог: Обсяг тез не

має перевищувати 5-ти сторінок. Формат А4 шрифтом Тіmes New Roman

кегль – 14, міжрядковий інтервал - 1,5, поля сторінки: зліва - 3,0 см, справа

- 1,5 см, зверху - 2,0 см, знизу - 2,0 см. Назва секції конференції орієнтація

по ширині. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора,

науковий ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень);

відомості про наукового керівника (для учасників без наукового ступеня).

По центру, великими літерами назва тез доповіді. Список використаних

джерел має бути оформленим відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та

зазначені в кінці тексту тез доповіді (наприклад, [5, c.105])

Зразок оформлення тез

Секція: Міжнародне право в кримінальному судочинстві

Петренко Юлія Олександрівна,

здобувач другого (магістерського) 

рівня вищої освіти

Навчально-наукового інституту права 

Державного податкового університету  

Науковий керівник:

Іванова Наталія Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінальної юстиції

Державного податкового університету  

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (англійська транскрипція), наприклад:

Zayavka_Ivanov;Tezu_Ivanov;Recenz_Ivanov, Oplata_Ivanov.

Примітка:

1. Оргкомітет залишає за собою право на відмову від опублікування тез у

зв’язку з невідповідністю їх теми до напрямів роботи конференції або

суттєвого недотримання вимог оформлення.

Участь у конференції безкоштовна.

Матеріали необхідно надіслати до 24 травня 2022 р. на адресу

електронної пошти an_julia@ukr.net

Посилання на конференцію

https://us02web.zoom.us/j/3834808498?pwd=cllwdXA5YTRHTHdROUdsZk5Qajd

Odz09

mailto:an_julia@ukr.net
https://us02web.zoom.us/j/3834808498?pwd=cllwdXA5YTRHTHdROUdsZk5QajdOdz09

