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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ 

65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб. 1016, e-mail: snt@onua.edu.ua 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо вас узяти участь у 

Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених  

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»,  

яка відбудеться 18 листопада 2022 року 

 

ПРОПОНУЮТЬСЯ ТАКІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Проблеми розвитку суспільства і держави в умовах пандемії COVID-19. 

2. Історія розвитку держави та права. 

3. Розвиток філософії та загальної теорії держави і права. 

4. Проблеми міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства. 

5. Проблемні питання морського, митного й інформаційного права. 

6. Проблеми сучасної конституціоналістики. 

7. Основні напрями вдосконалення адміністративного права та процесу, фінансового права. 

8. Питання організації та діяльності судових, правоохоронних органів та адвокатури. 

9. Цивільне право: актуальні питання. 

10. Проблемні питання права інтелектуальної власності та патентної юстиції. 

11. Проблемні питання цивільного процесуального права. 

12. Господарське та господарське процесуальне право. 

13. Сучасний стан і розвиток трудового права та права соціального забезпечення. 

14. Проблеми земельного, аграрного та екологічного права. 

15. Актуальні питання кримінального права. 

16. Актуальні питання кримінального процесуального права, детективної та оперативно-

розшукової діяльності. 

17. Сучасні наукові дослідження у сфері криміналістики. 

18. Сучасні напрямки забезпечення кіберзахисту. 

19. Економіко-правові засади розвитку України. 

20. Лінгвістика права та ЗМІ: сучасний стан та перспективи розвитку. 

21. Політологічні дослідження держави та суспільства. 

22. Соціологічні дослідження політичних, правових та суспільних процесів. 

23. Психологічні дослідження політичних, правових та суспільних процесів. 

 

Робочі мови: українська, англійська. 

 

УВАГА: Реєстрація учасників конференції відбуватиметься до 10 листопада 2022 року за 

посиланням: http://surl.li/arldt  

Проведення засідання конференції заплановано на 11
00

 18 листопада 2022 року. 

Засідання відбудеться за допомогою програми Zoom Cloud Meetings. Учасники конференції мають 

встановити зазначену програму завчасно (https://zoom.us/) 

За 30 хв. до проведення заходу організаторами конференції буде розіслано посилання всім 

учасникам з запрошенням до участі в онлайн-конференції.  

http://surl.li/arldt
https://zoom.us/
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ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: 

1. 
Заповнити заявку на участь за посиланням: http://surl.li/arldt  
УВАГА!!! Реєстрація тез у співавторстві здійснюється однією заявкою, 

а не окремо (ПІБ авторів вказувати через кому) 

до 22:00 

10 листопада 

2022 року 

2. 

Надіслати на електронну адресу Оргкомітету 

(nuola.conf2021@gmail.com) відредаговані тези доповіді зі сканом або 

фотографією рецензії наукового керівника (дозволяється відсканувати 

титульну сторінку роздрукованих тез доповіді з поміткою наукового 

керівника «Дозволено до друку, плагіат відсутній») із зазначенням у темі 

листа номера та назви секції (див. вище) та прізвища 

до 22:00 

10 листопада 

2022 року 

3. 
Отримати підтвердження від Оргкомітету, що Ваші тези та рецензію 

прийнято 

до 23:00 

15 листопада 

2022 року 

4. 

У разі отримання підтвердження від Оргкомітету, що тези та рецензію 

прийнято, сплатити організаційний внесок у розмірі 300 грн. 

(друкований примірник збірника) або 100 грн. (електронна верстка 

збірника). За опублікування матеріалів, обсяг яких перевищує 3 стр. 

додатково сплачується 50 грн. за кожну наступну сторінку. Реквізити для 

оплати надсилаються після прийняття тез оргкомітетом. 

до 23:00 

16 листопада 

2022 року 

 

УВАГА! Для успішної реєстрації необхідно виконувати вказані дії лише у визначені 

строки та в послідовності, що зазначена вище 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 

1. Назва файлу повинна відповідати прізвищу, імені та по батькові учасника Конференції 

(наприклад, Іванов Іван Іванович.doc). 

2. Текст у форматі Місrosoft Word 6.0 і вище для Windows, файл із розширенням 

*.doc, *.docх. 

3. Обсяг – 3-5 сторінок книжкового формату А4. Сторінки не нумеруються. 

4. Перед текстом тез виділити по центру: П.І.Б. повністю – жирний курсив, місце та рік 

навчання або місце роботи – звичайний шрифт, потім додати порожній абзац, потім 

назва тез доповіді – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЖИРНИМ ШРИФТОМ. 

5. Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список 

використаних джерел». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з 

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера 

сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 89-90]. 

6. Після списку літератури вказується словосполучення «Науковий керівник:», 

його/її науковий ступінь (наприклад: д.ю.н./к.політ.н. тощо) та посада (асистент, 

викладач, старший викладач, доцент, професор), прізвище, ініціали (відповідно до 

зразка). 

7. Поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм. 

8. Шрифт: Тіmеs New Roman, кегель – 14. 

9. Інтервал між рядками: 1,5 

 

http://surl.li/arldt
mailto:nuola.conf2021@gmail.com
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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

Іванов Іван Іванович 

студент 1-го курсу соціально-правового факультету  

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Теорія і практика, безумовно, підтверджують вирішальну роль механізменної частини 

системи захисту прав людини в порівнянні з визначенням прав, зведених у закони держав і 

міжнародні стандарти» [1, с. 290]. 

 

Список використаних джерел 

1. Орзих М. Ф. Избранные труды: юбилейное издание к 90-летию со дня рождения / М. Ф. 

Орзих ; сост.: А. Р. Крусян, А. А. Езеров; техн. ред. А. А. Езеров, Ю. Д. Батан, Д. С. Терлецкий 

[и др.] ; вступ. ст. С. В. Кивалов. Одесса: Юридична література. 2015. 568 с. 
Науковий керівник: д.ю.н., професор Чанишева Г. І. 

УВАГА!!! 

 
Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез доповідей, які не відповідають 

вимогам, у разі, якщо не заповнено заявку, тези доповіді були надіслані на іншу пошту (тобто 

таку, що не вказана у цьому листі), подання недостовірних відомостей, а також тез доповідей, 

що не пройшли перевірку на наявність ознак академічного плагіату.  

Відповідно до п. 4.1. Положення про забезпечення оригінальності наукових робіт і 

запобігання та виявлення академічного плагіату встановлюються такі показники оригінальності 

твору та їх правове значення:  

· 70% та більше – оригінальність твору є високою і він може підлягати подальшому 

розгляду; 

· 50% та більше – оригінальність твору є задовільною та він може підлягати подальшому 

розгляду після доопрацювання і повторної перевірки або без доопрацювання і повторної перевірки 

на підставі вмотивованого рішення  відповідального суб’єкта;  

· до 50% – твір не є оригінальним і його подальший розгляд може не здійснюватися. 
 

Рекомендуємо здійснювати перевірку на наявність академічного плагіату за 

допомогою інформаційного ресурсу https://unicheck.com/uk-ua  або надавати свої матеріали 

для перевірки до Наукової бібліотеки Університету (вул. Академічна, 2, каб. 206). 

 

 

 

65009, Україна, м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб. 1016, тел.: (048) 719-88-11.  

Голова Наукового товариства – Спасова Катерина Іванівна (097) 531 80 57 
Ел. адреса: nuola.conf2021@gmail.com  

 

Долучайтеся до нас у соцмережах: 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sntNUOLA/  https://www.instagram.com/nt_nuoua 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ: 

https://unicheck.com/uk-ua
mailto:nuola.conf2021@gmail.com
https://www.facebook.com/sntNUOLA/
https://www.instagram.com/snt_nuoua/

