
 
 

Міністерство освіти і науки України 

Національна академія правових наук України 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна 

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України  

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна 

Інститут філософії, політології та релігієзнавства КН МОН Республіки Казахстан 

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Грузія 

 

 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
 

«Взаємодія моралі і права в сучасному 

суспільстві: від суперечностей до гармонії» 
 

 

27-28 травня  2022 року 
 

м. Харків 

 
Шановні колеги! 

Запрошуємо наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої 

освіти (докторантів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, курсантів), а також 

практичних працівників взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Взаємодія моралі і права в сучасному суспільстві: від 

суперечностей до гармонії», яка відбудеться 27-28 травня 2022 р. у навчально-

бібліотечному комплексі Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 84 А, 9-й поверх.  

 

Реєстрація учасників – 9.00 - 9.45 

Початок конференції –10. 00 

 

Основні напрями конференції: 

1. Мораль і право в системі ціннісних орієнтацій сучасної людини. 

2. Релігійні, моральні та правові аспекти культур Заходу і Сходу: сучасні проблеми. 

3. Колізії між законодавством і моральними нормами в сучасному світі. 

4. Філософія трансгуманізму: правові межі й підстави.  

5. Права людини в цифровому суспільстві: реальність і перспективи.  

6. Біоетика і право: актуальні проблеми сьогодення. 

7. Трансформації морально-правової культури в сучасному світі.  

8. Морально-правове виховання в системі гуманітарної освіти. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. 

  



Організаційний  комітет: 

Голова оргкомітету:  

Гетьман А.П., доктор юридичних наук, професор, ректор НЮУ ім. Ярослава 

Мудрого, академік Національної академії правових наук України, Заслужений діяч 

науки і техніки України, лауреат Державної премії України.  

Співголова оргкомітету: 

Лученко Д.В., доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 

Члени організаційного комітету:  

Баулін Ю.В., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, 

професор кафедри кримінального права №1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

Сейдуманов С.Т., доктор соціологічних наук, професор, академік НАН Республіки 

Казахстан, генеральний директор  Інституту філософії, політології та 

релігієзнавства КН МОН Республіки Казахстан;  

Сейтахметова Н.Л., доктор філософських наук, член-кореспондент НАН РК, 

головний науковий співробітник Інституту філософії, політології та релігієзнавства 

КН МОН Республіки Казахстан; 

Хамітов Н.В., доктор філософських наук, член-кореспондент НАН України, 

провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 

України, президент Асоціації філософського мистецтва; 

Максимов С.І., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 

України, професор кафедри теорії і філософії права НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

Бурдулі І., доктор юридичних наук, професор, директор Інституту 

корпоративного, банківського та економічного права, заступник декана 

юридичного факультету Тбіліського державного університету ім. Іване 

Джавахішвілі;  

Данильян О.Г., доктор  філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософії НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

Рамішвілі В.М., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

теоретичної філософії Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахішвілі; 

Вільчик Т.Б., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адвокатури 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого; 

Крилова С.А., доктор філософських наук, професор кафедри богослов’я та  

релігієзнавства НПУ ім. М.  Драгоманова, керівник секції культурології та 

філософської антропології, віце-президент Асоціації філософського мистецтва;   

Соляннік К.Є., кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету адвокатури 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого;.  

Токтарбекова Л.Н., доктор філософії, провідний науковий співробітник центру 

релігієзнавства Інституту філософії, політології та релігієзнавства КН МОН 

Республіки Казахстан;  

Меліхова Ю.А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри культурології НЮУ 

ім. Ярослава Мудрого;  

Маслак Н.В., кандидат юридичних наук, доцент, приватний нотаріус  

Харківського міського нотаріального округу, член Нотаріальної палати України. 

Науковий керівник і координатор конференц-проєкту: 

Сідак Л.М., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології 

НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

  



Форми участі в конференції: очна/ дистанційна /заочна  

Проїзд і проживання коштом учасників. Участь закордонних науковців 

безкоштовна. 

 

За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей з кодами УДК та 

ISBN з обов’язковою розсилкою по бібліотеках України. 

 

Учасники конференції отримають програму конференції, збірник тез доповідей і 

сертифікат українською та англійською мовами з позначкою про підвищення 

кваліфікації 15 год (0,5 кредиту ЕСТ S) в електронному вигляді.  

Друковані збірник конференції та сертифікат учасника можна буде отримати 

за попередньою вказівкою у заявці.  

Електронний варіант збірника у форматі PDF з відображенням у системі Google 

Academia буде розміщено на сайті Наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

 

 
Для участі в конференції просимо надіслати до 8 травня 2022 року на електронну 

адресу moral.conf@ukr.net: 
– заявку на участь у конференції (форма додається); 

– електронний варіант тез доповіді чи статті (2-5 сторінок, у форматі *.doc); 

– скановану квитанцію про сплату організаційного внеску. 

Назви файлів мають бути підписані за таким зразком: Батюк О.П._Тези; 

Батюк О.П._Квитанція; Батюк О.П._Заявка. 

 

Надіслані матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету конференції підтвердження на Ваш e-mail. 

 

Видання збірника статей і тез доповідей заплановано до початку конференції, а 

розсилку – після завершення конференції до 15 червня 2022 року коштом 

учасників. 

 

 

Зразок оформлення заявки: 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Взаємодія моралі і права в сучасному суспільстві: від суперечностей до гармонії» 

27-28 травня 2022 року 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________________ 

2. Ім’я та прізвище латиницею_______________________________________________ 

3. Місце роботи/навчання (повністю, без скорочень)____________________________ 

4. Посада________________________________________________________________ 

5. Науковий ступінь _______________________________________________________ 

6. Вчене звання___________________________________________________________ 

7. Тематичний напрям конференції___________________________________________ 

8. Тема доповіді___________________________________________________________ 

9. Електронна адреса______________________________________________________ 

mailto:moral.conf@ukr.net


10. Телефон______________________________________________________________ 

11. Форма участі (очна/дистанційна/заочна) ___________________________________ 

12. Матеріали конференції: 

електронний варіант у форматі PDF (так/ні)___________________________________ 

друкований збірник статей(так/ні) ___________________________________________ 

друкований сертифікат учасника (так/ні)___________________________________ 
13. Адреса для відправлення матеріалів конференції  (ПІБ отримувача, вулиця, 

будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс або адреса Нової 

пошти)_______________________________________________________________ 

14 . Необхідність бронювання житла________________________________________ 

 

Студенти, курсанти зазначають інформацію про наукового керівника:  

ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада. 

 

 

 

Вимоги до оформлення статті і тез доповіді: 

Обсяг – до 5 сторінок, які не нумеруються, формат сторінки А4, орієнтація 

книжкова. Береги: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см.  

Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 см, відступ – 

1,25 см. Вирівнювання по ширині. 

Бібліографічні посилання у тексті оформлюються у квадратних дужках [2, с. 67–68]. 
Використання автоматичних посилань не допускається. У тексті використовуються 

лише друкарські лапки «  », заміна тире дефісом не допускається.  

Список використаних джерел ( не більше 5-ти) оформлюється відповідно до ДСТУ 

8302:2015.  

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають 

зазначеним вимогам. 

За зміст матеріалу відповідає автор. 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді: 

О.П. Батюк,  

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та філософії права, 

Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого, Україна 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ МОРАЛІ І ПРАВА  

 

Текст  

 

Список використаних джерел: 

Джолос С. В. Взаємодія і співвідношення права і моралі: легістський погляд. 

URL: http://www.lj.kherson.ua/pravo05/part_1/09.pdf 

 

  

http://www.lj.kherson.ua/pravo05/part_1/09.pdf


Зразок оформлення тез доповіді студента: 

 

К.І. Пригода,  

студентка факультету адвокатури, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна 

Науковий керівник: О.В. Гнатенко,  

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права, 

 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна 
 

МОРАЛЬНО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ 

 

Текст  
 

Список використаних джерел: 

1. Макарова О.В., Крилова Ю.І. Проблеми формування правової культури в 

українському суспільстві. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 

«Економіка і право». 2015. Вип. 30. С. 97-99. 

 

 

Організаційний внесок для участі у конференції: 

очна участь – 300 грн. (друковані програма конференції та сертифікат учасника, 

кава-брейк, а також матеріали конференції у форматі PDF).  

заочна участь – 250 грн (електронні варіанти програми конференції, збірника 

статей, сертифіката учасника в форматі PDF);  

Учасники конференції (очної і заочної форм), які бажають отримати друкований 

збірник матеріалів конференції, мають сплатити додатково 150 грн., про що 

слід обов’язково зазначити у заявці і відобразити у квитанції про сплату 

оргвнеску. 

Розсилка матеріалів поштою за рахунок учасника тільки в межах України. 

 

Сплатити організаційний внесок і надіслати квитанцію необхідно після 

прийняття матеріалів до друку, про що буде повідомлено на Ваш e-mail.  

 

 

 

Координатор конференції: 

Сідак Людмила Миколаївна, к. філос. н., доцент кафедри культурології НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. 

Електронна адреса: moral.conf@ukr.net 
Контактні телефони: +38 066 191 07 93, +38 097 637 55 76  

 

З повагою – організаційний комітет 

 

  


