
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

 

 
 

 

 

Щорічна звітна наукова 

конференція здобувачів вищої освіти 

Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
15 квітня 2021 року 

м. Хмельницький 

До участі в конференції запрошуються здобувачі вищої 

освіти Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова та учні шкіл м. Хмельницького та 

Хмельницької області. 

 

Основні тематичні секції роботи 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. Трудове право. 

6. Соціальне забезпечення. 

7. Земельне право та аграрне право. 

8. Міжнародне та європейське право. 

9. Фінансово-управлінські аспекти розвитку національної 

економіки. 

10. Туризм: виклики сучасності. 

11. Публічне управління та адміністрування. 

12. Математика, статистика та інформаційні технології. 

13. Загальногуманітарні науки. 

14. Мовознавство. 

 

Робочі мови: українська, англійська. 

 

Для участі в конференції необхідно до 8 квітня 2021 року 

(включно) на сайті Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова зареєструватись за посиланням 

http://www.univer.km.ua/nauka.php або у розділі Конференції та 

наукові заходи заповнити електронну реєстраційну форму, до 

якої додати тези доповіді, скановану рецензію наукового 

керівника. 

 

N.В. Один здобувач може подати  лише одні тези. 
 

Заявки та тези доповідей надіслані,  у  будь-якій  іншій  формі, 

не приймаються. 

 

http://www.univer.km.ua/nauka.php


Вимоги до матеріалів, що подаються: 

 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 

 
 

 

Петренко Кирило Ярославович, 

студент 4 курсу за спеціальністю Право юридичного факультету 

Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

Етапи становлення місцевого самоврядування 

Зі зміною суспільних реалій сьогодення виникає нагальна потреба 

[… текст доповіді …]. 

Список використаних джерел: 

1. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Верховна Рада України. Законодавство 

України. URL :http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 

2. Битяк Ю., Константий О. Правова природа адміністративних 

договорів.  Вісник  Академії  правових  наук   України.   2011.   № 3.  

С. 101–109. 

3. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ 

України: теорія. досвід, шляхи удосконалення. Х. :  Основа,  1996.  

398 с. 

 

 

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 

 

Примітка: 

Одержання доповіді та заявки на участь після обробки 

оргкомітетом за декілька днів обов’язково підтверджується 

нашим повідомленням про отримання на вказану Вами 

електронну адресу. 

У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію 

просимо звернутися до Оргкомітету. 

За підсумками конференції тези доповідей будуть 

опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції, 

який буде розміщений на сайті університету. 
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