Шановні колеги!
Національний університет «Одеська юридична академія»
Південний регіональний центр
Національної академії правових наук України
ЗАПРОШУЮТЬ
Вас узяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції

«Правові та інституційні механізми
забезпечення розвитку України в умовах
європейської інтеграції»
Конференція відбудеться 18 травня 2018 року в Національному університеті
«Одеська юридична академія» в рамках відзначення Дня науки в Україні.
Метою даної конференції є обговорення широкого кола актуальних правових
проблем сучасності, в тому числі перспектива розвитку вітчизняної науки в умовах
європейської інтеграції.
Для участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти,
докторанти, співробітники судових та правоохоронних органів, органів державної
влади і місцевого самоврядування як України, так і інших країн.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська, німецька, французька.
Реєстрація учасників конференції відбудеться 18 травня 2018 року з 9-00 по
10-00 за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Академічна, 2, Актова зала.
Форми участі у конференції – очна та заочна.
Для участі в конференції необхідно не пізніше 23 квітня 2018 року:
1) надіслати на електронну адресу оргкомітету (confnuola2018@gmail.com)
одним листом:
 відредаговані тези доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення);
 відскановану рекомендацію наукового керівника (для учасників без
наукового ступеня);
 відскановану квитанцію про сплату витрат, пов’язаних з публікацією тез

доповіді.
2) заповнити реєстраційну форму учасника конференції за посиланням:
https://goo.gl/forms/c4cMdQh4kf8kg7802.
Просимо дотримуватись вказаних правил! У разі прийняття оргкомітетом по
електронній пошті матеріалів Вам буде надісланий електронною поштою
відповідний лист.
ВАЖЛИВО! Співробітники Національного університету «Одеська юридична
академія» подають свої тези доповідей через кафедри.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
1. Філософські основи права та держави
2. Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції
3. Історичні дослідження держави і права
4. Актуальні проблеми соціально-політичних процесів
5. Соціологічний аналіз актуальних проблем сучасного суспільства
6. Теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму
7. Актуальні проблеми міжнародного права
8. Актуальні проблеми міжнародного приватного права
9. Актуальні проблеми європейського права і порівняльного правознавства
10. Теоретичні та практичні проблеми морської та митної політики сучасної
України
11. Забезпечення розвитку економічної політики України
12. Трудове право та право соціального забезпечення: проблеми теорії й
практики
13. Теоретичні та практичні проблеми земельного, аграрного та екологічного
права
14. Інформатизація суспільства та захист інформації
15. Проблеми сучасної правової лінгвістики, перекладу та педагогіки
16. Контрастивна юридична лінгвістика та типологія юридичного дискурсу
17. Діяльність сучасних бібліотек у закладах вищої освіти
18. Питання адміністративного права та процесу, фінансового права
19. Проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури,
інших правоохоронних органів, адвокатури
20. Актуальні проблеми кримінального права
21. Сучасні проблеми кримінології та кримінально-виконавчого права
22. Актуальні проблеми кримінального процесуального права
23. Роль криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини
у забезпеченні судочинства

24. Актуальні проблеми цивільного та сімейного права
25. Актуальні питання права інтелектуальної власності та корпоративного
права
26. Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні
27. Актуальні проблеми господарського права та процесу
28. Проблеми соціальних комунікацій
29. Лінгвістика права та ЗМІ: сучасний стан та перспективи розвитку
30. Актуальні проблеми фізичної підготовки майбутніх юристів
Додаткова інформація:
 Усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються
учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його
відрядила;
 Відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією тез, здійснюється в
розмірі 250 грн. у науково-дослідній частині НУ ОЮА за адресою: м. Одеса,
вул.Академічна, 2, каб. 1009. Також переказ коштів може бути здійснений через
термінал на розрахункову картку Приват Банку: 4731 2171 0348 4299
(одержувач: Дубінін Юрій Сергійович). Відсканована квитанція про переказ
коштів повинна бути надіслана одночасно з поданням тез доповіді;
 У разі заочної участі в конференції учасники додатково сплачують
витрати на поштове відправлення збірника матеріалів конференції у розмірі 50
гривень або замовляють доставку за власний рахунок;
 Збірник матеріалів конференції буде виданий до початку роботи
конференції і вручений під час її проведення, а у разі заочної участі – надісланий
поштою протягом 10 днів після закінчення роботи конференції;
 Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез доповідей, які не
відповідають встановленим вимогам.
За додатковою інформацією звертайтеся: науково-дослідна частина
Національного університету «Одеська юридична академія», Братінов Іван
Іванович, тел. +38(067) 115 05 63, +38 (048) 719-64-32.
Офійний веб-сайт: www.onua.edu.ua
E-mail: confnuola2018@gmail.com
Вимоги до електронного варіанту доповіді

Назва файлів та тема повідомлення повинні відповідати прізвищу та
імені учасника конференції (наприклад, Ульянова Галина Олексіївна тези,
Ульянова Галина Олексіївна квитанція);


Текст виконаний у Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з
розширенням *.doc, *.docx;
 обсяг – 3-5 сторінок книжкового формату А4;
 посилання на використані джерела робити по тексту в квадратних
дужках;
 список джерел подається в кінці тез доповіді автора;
 поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 шрифт – Times New Roman. Кегль – 14;
 інтервал між рядками – 1,5.
Тези друкуються в авторській редакції.
УВАГА! Дотримання вимог до оформлення тез доповіді є обов’язковим.
Зразок оформлення тез доповіді
Ульянова Галина Олексіївна
Національний університет «Одеська юридична академія»,
професор кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного
права, доктор юридичних наук, доцент
СВОБОДА ТВОРЧОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ У РІШЕННЯХ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Право громадян свободу літературної, художньої, наукової і технічної
творчості, свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і
переконань гарантується Конституцією України.
Свобода творчості дозволяє суб’єкту права діяти відповідно до своїх
внутрішніх переконань, які можуть відрізнятися від загальноприйнятих вимог, у
тому числі юридично встановлених. Однак якщо суб’єкт претендує на
суспільну, зокрема, державну оцінку своєї діяльності, він повинен співвідносити
свою поведінку із загальноприйнятою моделлю поведінки [1, с. 17] … [далі
текст доповіді].
Список використаної літератури:
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Гумеров Л. А. Свобода научно-технического творчества в
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