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До участі в конференції запрошуються здобувачі вищої 
освіти Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова та учні шкіл м. Хмельницького та 
Хмельницької області. 

Тези учасників будуть розміщені з 18 травня по 22 травня 
2020 року на сайті www.univer.km.ua у відкритому доступі за 
інтернет адресою: http://univer.km.ua/page.php?pid=175.  

 
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. Земельне право та аграрне право. 
7. Фінансово-управлінські аспекти розвитку національної 
економіки. 

8. Туризм: виклики сучасності. 
9. Публічне управління та адміністрування. 
10. Математика та статистика. 
11. Міжнародне та європейське право. 
12. Загальногуманітарні науки. 
13. Мовознавство. 

 
Для участі в конференції необхідно до 15 травня 2020 року 

(включно) на сайті Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова www.univer.km.ua у розділі 
Конференції та наукові заходи заповнити електронну 
реєстраційну форму, до якої додати тези доповіді, скановану 
рецензію наукового керівника.  

 
Заявки та тези доповідей надіслані, у будь-якій іншій 

формі, не приймаються.  
 



N.В. Обов’язково на тези доповіді додається засвідчена 
рецензія наукового керівника. 

 
Робоча мови: українська. 

 
Вимоги до матеріалів, що подаються.  
1. Технічні: обсяг тез не повинен перевищувати 2-х сторінок, 

текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 
(297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – 
Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль 
– Normal. 

2. Оформлення:  
– перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові (повністю), 

другий – курс, назва спеціальності і факультету, третій – місце 
навчання (повністю). 

– нижче по центру наводиться назва тез доповіді, далі – виклад 
основного матеріалу, список використаних джерел.  

 
Організаційний комітет залишає за собою право внесення 

змін і форматування тез доповідей, які виконані та оформлені 
з відхиленням від зазначених вище вимог 

 
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. 

 

 
29000, Україна м. Хмельницький 
вул. Героїв Майдану, буд. 8 
науково-дослідна частина 

Хмельницького університету управління та права  
імені Леоніда Юзькова 

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua 
Web-сторінка: www.univer.km.ua 

 

 
 

Петренко Кирило Ярославович, 
студент 4 курсу за спеціальністю Публічне управління та 
адміністрування факультету управління та економіки  
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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