
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

09 грудня 2016 року Одеський 
державний університет внутрішніх справ 
проводить ΙΧ Всеукраїнську наукову 

конференцію молодих учених «Правова 
система держави: проблеми формування 
та перспективи розвитку», присвячену 
Дню прийняття Декларації прав людини. До 
участі у конференції запрошуються молоді 
науковці, ад’юнкти, аспіранти, магістри, 
студенти та курсанти вищих навчальних 
закладів України. 

 

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПЛАНУЄТЬСЯ 

У РАМКАХ ТАКИХ СЕКЦІЙ: 

 
- історія формування національної 

держави та становлення національного права; 
- сучасний стан та перспективи розвитку 

правової системи України; 
- побудова та розвиток демократичної, 

правової та соціальної держави; 
- права людини в Україні: сучасний стан 

та перспективи розвитку. 
 
Робочі мови конференції:  

- українська; 
- російська. 
 
Для участі у роботі конференції просимо 

до 01 грудня 2016 р. надіслати на адресу 
оргкомітету:  

- заявку на участь у конференції (див. 
додаток); 

- тези доповіді (вимоги до оформлення тез 
доповіді додаються); 

- рецензію наукового керівника. 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ: 
 

Оргкомітет конференції приймає наукові 

доповіді обсягом від 3-х до 5-ти сторінок 

тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times 

New Roman № 14, міжрядковий інтервал - 1,5. 

Назва доповіді – прописними літерами 

посередині рядка; нижче через 1 інтервал 

праворуч – прізвище, ініціали, місце навчання 

та дані наукового керівника; далі через 1 

інтервал – текст. Список використаних джерел 

(без повторів) оформляється у кінці тексту під 

назвою «Література». У тексті посилання 

вказується у квадратних дужках із порядковим 

номером джерела за списком, через кому – 

номер сторінки. 

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з 

першоджерелами, редакційна колегія не 

перевіряє фактичний матеріал, редагуються 

лише граматичні, пунктуаційні та мовні 

помилки. Список літератури подається в 

порядку згадування в роботі. 

Тези доповідей необхідно надати у 

роздрукованому вигляді та в електронному 

варіанті з файлом у форматі *.doc, що названий 

прізвищем автора. Тексти надсилаються на 

поштову адресу університету: 65014, м. Одеса, 

вул. Успенська, 1, Одеський державний 

університет внутрішніх справ (з позначкою: на 

IX Всеукраїнську наукову конференцію 

молодих учених «Правова система держави: 

проблеми формування та перспективи 

розвитку» та на електронну адресу: 

anastasiaberendeeva1@gmail.com 

irina122912@ukr.net 

 

 

Оргкомітет конференції залишає за 

собою право відхилити матеріали, які не 

відповідають напряму конференції та 

вимогам щодо їх оформлення. 

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 
 

(050) 942-42-48 – завідувач кафедри 

теорії та історії держави і права Бабенко 

Андрій Миколайович. 

(048) 743 60 59 – завідувач кафедри 

державно-правових дисциплін Калаянов 

Дмитро Петрович. 

 

Усі витрати, пов’язані з участю у 

конференції, придбанням матеріалів, 

здійснюються за рахунок учасника 

конференції або сторони, що відряджає. 
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Зразок заявки 

на участь у роботі ΙΧ Всеукраїнської 

наукової конференції молодих учених 

«Правова система держави: проблеми 

формування та перспективи розвитку» 

09 грудня 2016 року 

 

(Додаток) 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

 

Місце навчання 

(назва ВНЗ, курс, 

факультет) 

 

Дані про наукового 

керівника 

 

Контактний 

телефон 

 

E-mail  

Адреса  

Назва секції  

Тема доповіді  

Я планую:  

приїзд і особисту 

участь у роботі 

конференції 

 

тільки надання тез 

доповіді 

 

 

 

 

 

 
 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова: 
Албул С.В., перший проректор державного 
університету, к.ю.н., доцент. 
 
Координатори оргкомітету: 
Бабенко А.М., завідувач кафедри теорії та історії 
держави і права ОДУВС, д.ю.н., доцент; 
Калаянов Д.П., завідувач кафедри державно-
правових дисциплін ОДУВС, д.ю.н., професор. 
 
Члени оргкомітету: 
Афанасенко С.І., доцент кафедри державно-
правових дисциплін ОДУВС, к.ю.н.; 
Балтаджи П.М., декан юридичного факультету 
ОДУВС, к.ю.н., доцент; 
Берендєєва А.І., доцент кафедри теорії та історії 
держави і права ОДУВС, к.ю.н.; 
Гопич М.К., старший викладач кафедри 
державно-правових дисциплін ОДУВС; 
Македон В.В., старший викладач кафедри 
державно-правових дисциплін ОДУВС; 
Матвєєва Л.Г., професор кафедри теорії та 
історії держави і права ОДУВС, д.ю.н., доцент; 
Мошак О.В., професор кафедри державно-
правових дисциплін ОДУВС, к.політ.н., доцент; 
Небеська М.С., доцент кафедри теорії та історії 
держави і права ОДУВС, к.ю.н.; 
Шевчук В.В., старший викладач кафедри теорії 
та історії держави і права ОДУВС; 
Шаповалова І.О., доцент кафедри державно-
правових дисциплін ОДУВС, к.ю.н.; 
Юрченко М.М., доцент кафедри державно-
правових дисциплін ОДУВС, к.політ.н., доцент; 
Ярмакі В.Х., професор кафедри державно-
правових дисциплін ОДУВС, к.ю.н., доцент; 
Домброван Н.В., начальник відділу організації 
наукової роботи ОДУВС. 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ УКРАЇНИ 
Одеський державний університет 

внутрішніх справ 

 
 

 
 

 

ΙΧ Всеукраїнська  

наукова конференція 

 молодих учених: 

«Правова система держави: 

проблеми формування та 

перспективи розвитку», 

 
присвячена Дню прийняття 

Декларації прав людини 

 

09 грудня 2016 року 

 

м. Одеса 


