
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ  

 

 
Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені! 

 
Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут 

права, кафедра цивільного права та процесу 
запрошують Вас взяти участь 

у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ТРАДИЦІЇ, 
СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ (ДО 15-РІЧЧЯ ПРИЙНЯТТЯ СІМЕЙНОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ)», 

яка відбудеться 21 квітня 2017 р. 

 
Основна мета роботи конференції: обмін думками щодо сучасних проблем та 

перспектив розвитку сімейного права в умовах інтеграції України до стандартів ЄС. 

 
Умови участі у конференції: 

Термін подання заявок та тез доповіді – до 16 квітня 2017 р. 
Для включення тез до збірника необхідно відправити електронною поштою на адресу 

оргкомітету: semeine_pravo_2017@ukr.net 
- заявку на участь у роботі, за формою, що додається; 

- файл з текстом доповіді, (оформлені відповідно до вказаних вимог); 

- відскановану рецензію наукового керівника, засвідчену печаткою навчального 

закладу (для учасників, які не мають наукового ступеня); 

Тези доповіді просимо надсилати з поміткою у темі електронного листа 

«конференція_2017», а також вказати прізвище та назву міста, країну. 

Надходження до оргкомітету тез електронною поштою необхідно перевірити  
за тел.: 0660313387 (Петречук Максим). 

 
Вимоги 

до оформлення тез доповідей 
- тези повинні містити новизну, без плагіату 



- приймаються тези обсягом до 3 сторінок формату А-4, надруковані в текстовому 

редакторі Microsoft Word для Windows та оформлені відповідно до вимог: шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, інтервал між рядками –1, відступ – 1,25; – поля: 

верхнє, нижнє, праве, ліве – 15 мм; 
- 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); 
- назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту; 
- посилання на використані джерела (оформлені відповідно до чинних стандартів 

бібліографічного опису) наводяться в тексті роботи в квадратних дужках, 

наприклад: [1, с. 25]. Список використаних джерел оформлюється в кінці тексту під 

назвою «Список використаних джерел»; 
- назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад: 

Prizvyshche_Zayavka; Prizvyshche_Tezy; 
- прохання виділяти у тексті висновки і пропозиції для формування підсумкових 

висновків наукового заходу 
Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, які за своїм 

науковим рівнем, оформленням та термінами подання не відповідають встановленим 

вимогам, а також на обмеження кількості тез від одного автора, який може подати лише 

одну публікацію або самостійну, або у співавторстві. 

Учасникам наукового заходу необхідно враховувати  

- після направлення матеріалів організаційний комітет обов’язково відповідає на 

Ваш лист підтвердженням про їх отримання; 

- для участі приймаються матеріали, які раніше не публікувалися; 

- подані матеріали будуть публікуватися в авторській редакції; 

- відповідальність за зміст тез доповідей несуть автори; 

- співавторство – не більше двох авторів; 

- за результатами роботи наукового заходу планується випуск збірника матеріалів, 

який буде розміщено для широкого доступу учасників на веб-сайті Університету; 

- при опрацюванні матеріалів, пріоритет віддаватиметься безпосереднім учасникам 

наукового заходу. До друку відбиратимуться також матеріали учасників, які 

братимуть участь заочно. Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників 

залежно від актуальності та наукового рівня тексту доробку; 

- усі витрати, пов’язані з перебуванням на науковому заході  (проїзд, проживання, 

харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок 

сторони, що їх відряджає; 

- за необхідності офіційного запрошення на круглий стіл просимо завчасно 

повідомити про це членів оргкомітету.  

Порядок роботи конференції 
21 квітня 2017 р. 

9.30 –  9.50    Реєстрація учасників конференції 

10.00     Початок роботи конференції 

10.00 – 10.15 Вітальне слово Голови Оргкомітету 

10.15 – 11.00 Виступи запрошених гостей. Відповіді на питання 

11.00 – 14.00 Трибуна молодого вченого 

14.00     Обговорення та підведення підсумків. 

Захід відбуватиметься у Атріумі (5 поверх ЦІТ). 

 

Шановні учасники конференції, просимо вас регламентувати свої виступи в наступних 

рамках: 

Доповідь – до 10 хв. 
Обговорення – до 5 хв. 



 
ЗАЯВКА 

на участь у всеукраїнській науково-практичній конференції 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ТРАДИЦІЇ, 
СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ (ДО 15-РІЧЧЯ ПРИЙНЯТТЯ СІМЕЙНОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ)» 
 

Прізвище__________________________ 
Ім’я ______________________________ 

По-батькові _______________________ 
Науковий ступінь __________________ 

Вчене звання ______________________ 
Організація (повна назва) ___________ 

Посада / курс навчання _____________ 
Тема доповіді ______________________ 

Форма участі (очна, заочна)__________ 

Використання проекційної техніки  
(зазначити якої) ______________________ 
Відомості про наукового керівника (ПІБ,  
місце роботи, посада, науковий ступінь,  
вчене  звання)________________________ 
ПІБ, телефон, факс та наукові регалії  
керівника навчального закладу / декана  
факультету, адреса (у разі необхідності  
офіційного запрошення)_______________ 
Необхідність бронювання номеру в 
 готелі_______________________________ 
Контактна інформація (телефон, 
електронна адреса____________________ 

Заявку та тези необхідно надіслати до 16 квітня 2017 р. 
Адреса оргкомітету: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 

Університет ДФС України, Навчально-науковий інститут права, кафедра цивільного права 

та процесу. 

Контактний телефон: 0660313387 (Петречук Максим). 
Електронна пошта: semeine_pravo_2017@ukr.net 

Проїзд 
Від ст. метро «Академмістечко» (м. Київ) маршрутним таксі № 379 до зупинки 

«Податковий університет»; маршрутним таксі № 392 до залізничного вокзалу (м. Ірпінь); 

маршрутним таксі № 420 до зупинки «Заїр». 

Від залізничного вокзалу м. Ірпінь маршрутним таксі № 7-А чи 7-Б до зупинки 

«Податковий університет». 

Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати за телефоном: 0660313387 
(Петречук Максим). 

 Додаткова інформація на сайті: http://www.nusta.edu.ua/ 


