
 

Додаток 1 

 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР: 

ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА ГЛОБАЛЬНІ 

МІЖНАРОДНІ ВИКЛИКИ» 

 

ЗАЯВКА 

 

на участь у ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції  

 

Прізвище______________________________ 

Ім’я __________________________________ 

По батькові____________________________ 

Науковий ступінь_______________________ 

Вчене звання___________________________ 

Посада  _______________________________ 

Організація (повна назва)________________ 

Тема доповіді__________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

№ секції______________________________ 

 

Координати для контакту: 

Тел..: _________________________________ 

e-mail ________________________________ 

 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

14 травня 2021 р., п’ятниця  

 

10.00 – 12.00 відкриття конференції, 

пленарне засідання 

12.00 – 13.00 перерва 

13.00 – 16.00 робота секцій 

16.00 – 16.30 заключне пленарне 

засідання, закриття конференції 

Проведення конференції заплановано у 

режимі online на платформі Zoom 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

 

49000, м. Дніпро, вул. Володимира 

Вернадського, 2/4, Університет митної 

справи та фінансів, оргкомітет 

конференції.  

 

 

Інформацію можна отримати на сайті 

Університету http://umsf.dp.ua, а також за 

телефоном: (056) 756-05-78 
 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ  

ТА ФІНАНСІВ 

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ 

ТА ФІНАНСІВ 

 

 
  

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ВИМІР: 

ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА 

ГЛОБАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ 

ВИКЛИКИ» 

 
14 травня 2021 р. 

 
м. Дніпро   

http://umsf.dp.ua/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Український правовий вимір: 

пошук відповідей на глобальні міжнародні 

виклики». У роботі конференції планується 

участь провідних учених навчальних закладів, 

наукових установ та організацій, органів 

державної влади, у тому числі митних органів, 

установ та організацій – міжнародних 

партнерів університету. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

 

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА  

ЗА СЕКЦІЯМИ: 

  

Секція 1. Правове регулювання 

приватноправових відносин в умовах 

міжнародних інтеграційних процесів 
 

Секція 2. Адміністративні та митні процеси в 

умовах глобалізації 
 

Секція 3. Суверенність держави і людини в 

міжнародних відносинах; теоретико-правова 

еволюція та історичні практики 
 

Секція 4. Верховенство права у 

кримінальному провадженні та оперативно-

розшуковій діяльності: національна доктрина 

в умовах глобалізації 
 

Секція 5. Міжнародне право ХХІ століття та 

його вплив на правову систему України 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі у конференції необхідно  

до 30 квітня 2021 р. подати до оргкомітету на 

електронну адресу заявку на участь у 

конференції (додаток 1), тези обсягом 2 

сторінки формату А4 (Microsoft Word. Поля з 

усіх сторін – 20 мм. Шрифт Times New Roman 

14 з одинарним міжрядковим інтервалом, без 

посилань). Оформлення тексту: зверху по 

центру сторінки друкується назва доповіді 

прописними літерами напівжирним шрифтом; 

по центру сторінки наступного рядка 

друкуються прізвище та ініціали автора 

(співавторів); виклад основного матеріалу, 

список використаних джерел. 

Оргкомітет залишає за собою право на 

відмову в публікації матеріалів, які за своїм 

науковим рівнем, оформленням та термінами 

подання не відповідають встановленим 

вимогам. 

Тези в авторській редакції будуть 

опубліковані в електронному збірнику 

матеріалів конференції, який буде розміщено 

на сайті університету. 

 

 

 

Заявка і тези направляються на електронну 

адресу оргкомітету naukvid@ukr.net 

окремими файлами. Заявка заповнюється на 

кожного співавтора. Назва файлу заявки – 

прізвище та ініціал імені учасника і слово 

«заявка» латинськими літерами (наприклад: 

IvanenkoM. Zayavka.doc). Назва файлу тез – 

прізвище та ініціал імені учасника і слово 

«тези» латинськими літерами (наприклад: 

IvanenkoM.Tezy.doc). 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

Учасники, які бажають опублікувати статті 

у науковому журналі «Правова позиція», що 

входить до переліку наукових фахових видань 

України категорії Б можуть надіслати текст до 

редакції на електронну адресу: 

editor@legalposition.umsf.in.ua 

Також є можливість опублікувати статтю 

у міжнародному науковому журналі 

«Customs Scientific Journal» та інших 

наукових виданнях університету. 

З вимогами для оформлення статей можна 

ознайомитись на сайті Університету митної 

справи та фінансів http://umsf.dp.ua у розділі 

Наука – Періодичні видання  

mailto:naukvid@ukr.net

