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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
На базі Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків) 
18 листопада 2021 року планується 
проведення міжнародної науково-практичної 
конференції молодих учених та студентів  
«Юридична осінь 2021». 

Запрошуємо молодих учених та студентів  
Вашого ЗВО взяти участь у конференції, в ході 
якої планується обговорення актуальних та 
концептуальних питань державотворення і 
правового регулювання. У разі запровадження 
строків загальнодержавних або регіональних 
заходів, спрямованих на запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
конференція проходитиме у дистанційному 
форматі. Інформація щодо дистанційної участі 
буде надіслана додатково.  

Робочі мови конференції: українська, 
російська, англійська. 

Для участі у конференції необхідно до 
1 листопада 2021 року надіслати на адресу 
оргкомітету тези доповідей та наукових 

повідомлень. За результатами проведення 
конференції буде видано збірник тез наукових 
доповідей та повідомлень учасників. 

Тематичні напрямки роботи конференції: 
- загальнотеоретичні питання розвитку 
державності; 
- напрями подальшого вдосконалення публічно-
правових наук; 
- актуальні проблеми розвитку цивілістики; 
- сучасний стан та перспективи розвитку наук 
кримінально-правового циклу. 

Вимоги до оформлення тез доповідей та 
наукових повідомлень: 

✓ обсяг до 4-х стор. формату А4; поля всі 2 
см, текст друкується на одній стороні паперу; 
✓ шрифт - Times New Roman, кегель – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5; 
✓ перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові 
автора; другий рядок – заклад вищої освіти 
(установа); третій рядок – статус автора 
(студент, аспірант, асистент, доцент, викладач, 
науковий ступінь, вчене звання), шрифт 
напівжирний, вирівняний по правій стороні; 
✓ нижче великими (прописними) літерами 
вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, 
вирівняний по центру); 
✓ література по тексту тез та в кінці тез не 
наводиться; 
✓ тези учасників, що не мають наукового 
ступеня обов’язково засвідчуються підписом 
наукового керівника (підпис засвідчується 
печаткою відділу кадрів) та вказуються відомості 
про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, 
посада); 
✓ співавторство –  не більше двох авторів;  
✓ організаційний внесок – 200 грн. (вартість 
друкованого примірника збірника тез) та 
100 грн. (вартість розміщення доповідей в 
електронному варіанті збірника). Скан-копія 
квитанції про оплату із зазначенням прізвища 
учасника надається в електронному вигляді. № 
картки ПриватБанку для сплати організаційного 
внеску: 5363542012133725 – Чуприна Юлія 

Анатоліївна. Обов’язково у призначенні 
платежу вказувати ПІБ автора; 
✓ тези в електронному вигляді у форматі 
Microsoft Word .doc, .docx чи .rtf та супровідні 
документи надсилаються на е-mail: 
vnd.konf@i.ua, де файл називається прізвищем 
автора, наприклад «Шевченко_тези», 
«Шевченко_квитанція». 

Модератор конференції – Штефан 
Вікторія Сергіївна, спеціаліст відділу наукових 
досліджень 

Контакти: +38(057)704-92-07;  
 +38-050-841-26-08; +38-063-445-45-19;  
 

Національний юридичний університет  
імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, 

м. Харків-24, 61024 
 

Оргкомітет залишає за собою право 
відхилити матеріали, які не відповідають 
напрямку конференції та вимогам щодо їх 

оформлення. 
За науковий зміст і виклад матеріалу 

відповідальність несе автор та науковий 
керівник. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
Іванов І.І., 

Національний юридичний університет 
 імені Ярослава Мудрого, 

Інститут підготовки кадрів 
 для органів юстиції України, 2 курс, 2 група 

 
РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ  

ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 

(Текст) 
 

Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри 
державного будівництва Національного 
юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого Іванов І.І.  


