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12 березня 2022 року 
м. Хмельницький 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у XXVI щорічній звітній науковій 

конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та 

аспірантів університету «Управлінські та правові засади забезпечення 

розвитку України як європейської держави», яка відбудеться 12 

березня 2022 року у Хмельницькому університеті управління та права 

імені Леоніда Юзькова. 

 

Основні тематичні напрямки конференції: 

1. Теорія та історія держави і права. 

2. Конституційне, адміністративне та фінансове право. 

3. Цивільне право та процес. 

4. Кримінальне право та процес. 

5. Земельне право, аграрне право та трудове право. 

6. Міжнародне та європейське право. 

7. Фінансово-управлінські аспекти розвитку національної 

економіки. 

8. Публічне управління та адміністрування. 

9. Математика, статистика та інформаційні технології. 

10. Загальногуманітарні науки. 

11. Мовознавство. 
 

Робочі мови: українська, англійська. 

 

Для участі у конференції Вам необхідно до 14 лютого 2022 

року (включно) на сайті Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова у розділі Конференції та наукові заходи 

заповнити електронну реєстраційну форму за посиланням 

(http://old.univer.km.ua/nauka.php?w=appl&konfid=199&form=get), 

до якої додати тези доповіді.  

Особи, які не мають наукового ступеня, обов’язково додають 

скановану рецензію. Заявки та тези доповідей надіслані, у будь-якій 

іншій формі, не приймаються. 

 

Відбір тез конференції для пленарного засідання буде 

здійснюватися шляхом голосування у Google Формі (посилання буде 

надіслане додатково на електронні адреси кафедр). 

http://univer.km.ua/nauka.php
http://univer.km.ua/nauka.php?w=appl&konfid=169&form=get


 

 

При написані тез просимо дотримуватись принципів 

академічної доброчесності. 

 

Вимоги до тез: 

➢ Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника 

(напр.: Petrenko_Kyrylo.doc). 

➢ Обсяг тез не повинен перевищувати 2-х сторінок, текстовий 

редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4, орієнтація – 

книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – Time New Roman, 

кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal. 

➢ Текст доповіді вирівнюється за шириною з абзацним відступом 

1,25 см. 

➢  Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках –   

[2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку 

використаних джерел, друге – номер сторінки. 

➢ Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту 

й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису 

 

 
Карпенко Андрій Ігорович, 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри  конституційного, адміністративного та 

фінансового права Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

Етапи становлення місцевого самоврядування 

Зі зміною суспільних реалій сьогодення виникає нагальна потреба 

[… текст доповіді …]. 
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Організаційний комітет залишає за собою право внесення змін 

і форматування тез доповідей, які виконані та оформлені з 

відхиленням від зазначених вище вимог 

 

За підсумками конференції тези учасників будуть опубліковані в 

електронному збірнику матеріалів конференції, який буде розміщений 

на сайті університету  за посиланням: 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=179 

 

 

 

 
 

29000, Україна м. Хмельницький 

вул. Героїв Майдану, буд. 8 

науково-дослідна частина 

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова 
 

Шевчук Інна Володимирівна 

+ 380982630095 

Данілова Анна Вікторівна 

+380961997208 

 

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua 

Web-сторінка: www.univer.km.ua 

тел.: (0382) 71-80-80 

 

 

У разі посилення карантинних обмежень формат проведення 

конференції може бути змінено. У такому випадку посилання на 

онлайн-конференцію буде надіслано додатково. 

 

 

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 
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