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МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ІСТОРИКІВ ПРАВА

Організація юридичної  
науки та освіти в Україні й світі:

історичний досвід, сучасний стан  
та майбутні перспективи

ХІ Міжнародна науково-практична  
конференція (Київ, 22 грудня 2020 року)

до 85-ліття  
від дня народження  

та 55-ліття  
від початку наукової діяльності

академіка НАН України
Ю. С. Шемшученка



Захід відбудеться 22 грудня 2020 р. в режимі онлайн.  
Реєстрація – о 10.00. Посилання для участі в конференції буде окремо надіслано 
учасникам, що подадуть заявки. 

Питання, що пропонуються для обговорення

1. Академік Ю. С. Шемшученко: творчий шлях та здобутки на ниві служіння науці.
2. Українська юридична наука: інституційний та антропологічний вимір.
3. Правова доктрина як основа юридичної освіти.
4. Історичні форми організації наукового та освітнього процесу в юридичній 
сфері.
5. Академічна та університетська правова наука і юридична освіта: питання 
організації та взаємодії. 
6. Національні наукові школи та освітні системи в умовах глобалізації.
7. Реформа юридичної освіти в Україні: виклики та перспективи.
8. Наукова правова експертиза та інші питання наукового супроводу юридичної 
практичної діяльності.
(перелік питань є орієнтовним і не обмежує творчої свободи учасників конференції).

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська та ін. 
Заявку для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу  
cyscientists@gmail.com до 18 грудня 2020 року. 
За результатами конференції планується видання збірника матеріалів.
Матеріали виступів, оформлені відповідно до вимог, що надаються, просимо надіслати до 
1 лютого 2021 року.

Оплата прийматиметься після відбору наданих матеріалів. 

Програму конференції буде надіслано окремо.

З повагою,

ОРГКОМІТЕТ



Правила оформлення матеріалів доповідей

1. До друку приймаються тези доповіді, обсяг яких не перевищує 5 сторінок, 
включаючи необхідний ілюстративний матеріал і перелік використаних джерел. За 
погодженням з редколегією допускається збільшення обсягу матеріалів до 12 сторінок.

2. Матеріали доповіді мають бути підготовлені у форматі А4 за допомогою 
редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. 
Сторінки не нумеруються.

3. Побудовані тези доповіді мають бути таким чином (див. зразок):
- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто 

– шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1 у правому верхньому кутку;
- назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, 

інтервал 1 по центру, напівжирний (див. зразок);
- тези - шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1,5;
- перелік використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, 

інтервал - 1,5.
4. Для назв таблиць, підпису зображень використовувати шрифт Тіmes 

New Roman, 14 рt, напівжирний.
5. Перелік використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою 

оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку 
згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у 
квадратних дужках за текстом. Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302-
2015 Бібліографічне посилання.

Увага! До тексту матеріалів доповіді, без узгодження з автором, можуть 
бути внесенні редакційні правки.  

6. Про результати розгляду матеріалів авторам буде повідомлено до 
15 лютого 2021 року.



Зразок оформлення матеріалів доповіді

 
С. С. Сидоренко (Київ)

АКАДЕМІЧНА ЮРИДИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ:  
ПРЕВЕНТИВНІ ВІДПОВІДІ НА МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ 

[Текст]

Перелік використаних джерел

Заявку на конференцію необхідно подавати вкладеним файлом з назвою  
«Петренко_заявка_11.doc» за таким зразком:

«Петренко Петро Петрович, доцент кафедри теорії та історії держави і права 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
доцент – Особливості методології дослідження історії юридичної науки.»

Окремо (з абзацу) зазначається мобільний телефон

Задля полегшення складання програми конференції, просимо у заявці точно відтворити 
шрифти та розділові знаки згідно зі зразком.

З усіх питань, що виникають, просимо звертатися до контактних осіб: 
Олександр Малишев (097)6219220, Анна Гурова (097)8859176,
Пилип Демченко (050)2145982.


