
Зразок  

оформлення заявки 

 на участь у всеукраїнській науково-

практичній конференції 
 

Прізвище ______________________ 

Ім’я ___________________________ 

По батькові ____________________ 

Місце роботи (навчання)  ________ 

Посада ________________________ 

Науковий ступінь _______________ 

Вчене звання ___________________ 

Контактний телефон ____________ 

Планую (необхідне підкреслити) 

онлайн / надіслати тільки текст 

доповіді 

E-mail_________________________ 

Поштова адреса_________________ 

Тема доповіді __________________ 

_______________________________ 
  

 

Зразок 

оформлення тез для публікації  

в збірнику матеріалів конференції 

 

Петренко Петро Петрович, 

професор кафедри міжнародного і 

європейського права права 

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, 

д.ю.н., професор 

 

ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

НАСЕЛЕННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

 

<текст> 

Список використаних джерел: 

 

Увага!!! Для тез здобувачів вищої 

освіти вказується ПІБ наукового 

керівника посада, науковий ступінь, 

вчене звання.  

 
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  

В.Н. КАРАЗІНА 

 

Юридичний факультет 

 

Кафедра міжнародного  

і європейського права 

 

 
 

Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

10 березня 2023 року 
 

м. Харків 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Кафедра міжнародного і європейського 

права юридичного факультету 

Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна запрошує 10 березня 

2023 року о 16.00 науково-педагогічних 

працівників, аспірантів (ад’юнктів), 

здобувачів вищої освіти долучитись до 

роботи у конференції «Актуальні 

проблеми міжнародного права». 

Форма проведення: дистанційна / 

заочна. 

Робоча мова конференції: українська. 

Тематичні напрями роботи 

конференції: 

– демократія, верховенство права на 

захисті миру та безпеки;  

– міжнародні відносини: реалії 

сьогодення; 

– міжнародне гуманітарне право: 

виклики сьогодення; 

– сучасні збройні конфлікти: причини 

умови, способи їх вирішення, забезпечення 

прав людини; 

– відповідальність у сучасному 

міжнародному праві; юрисдикційні 

питання;  

– протидія міжнародній 

злочинності; 

– права людини крізь призму сучасних 

викликів і загроз; гендерна рівність – на 

шляху до сталого розвитку; 

– гуманітарні кризи сучасності, 

надання допомоги та співпраця щодо 

ліквідації наслідків;  

– безпекові питання в економічній, 

екологічній, енергетичній сферах; 

– євроінтеграційні процеси сучасності. 

Для участі в науковому заході необхідно 

подати заявку на участь та тези доповідей до 

4 березня 2023 р. включно.  

Тези доповіді публікуються в авторській 

редакції в електронному збірнику, який буде 

розміщений на сайті університету. 

 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

Обсяг тез – 3-5 сторінок набрані у 

текстовому редакторі Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, кегель 14, 

інтервал 1, усі поля – 20 мм, абзац – 1,25 мм.  

До тез доповіді додається рецензія 

наукового керівника (для осіб, які не мають 

наукового ступеня, ад’юнктів, аспірантів і 

інших здобувачів вищої освіти). 

Матеріали на конференцію надсилаються 

електронною поштою на e-mail: 

o.gavrylenko@karazin.ua 
 з приміткою «На конференцію 

10.03.2023».  

Заявка, тези доповіді, направляються в 

окремих файлах.  

Заявка заповнюється на кожного 

співавтора окремо. 

Назва файлу заявки – прізвище та 

ініціал імені учасника і слово «заявка» 

латинськими літерами (наприклад: 

PetrenkoP_Zayavka.doc). Назва файлу тез – 

прізвище та ініціал імені учасника і слово 

«тези» латинськими літерами (наприклад: 

PetrenkoP_Tezy.doc). 

Оргкомітет залишає за собою право 
відхиляти матеріали, які не відповідають 
тематиці, напрямкам та науковому рівню 
конференції, редакційно-технічним вимогам, а 
також направлені з порушенням терміну 
подання. 

 

 

Участь у роботі конференції та публікація її 

матеріалів БЕЗКОШТОВНА. 

 

 

Контактні особи: 

тел. 0677042283 – Сироїд Тетяна 

Леонідівна 

тел. 0678104037 – Гавриленко Олександр 

Анатолійович 

тел. 0981340004 – Фоміна Ліна 

Олександрівна 

 

 

З повагою  

та впевненістю у плідній співпраці 

організаційний комітет. 

 

 


