
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

ІI Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 
 

«АДАПТАЦІЯ  

ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ» 
 

яка відбудеться 23 листопада 2017 року 

в Полтавському юридичному інституті 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 
 

Мета науково-практичної конференції: 

залучення наукових та практичних працівників 

до дослідження теоретичних та практичних 

проблем адаптації правової системи України до 

права Європейського Союзу. 

Основні проблеми та тематичні 

напрямки, які обговорюватимуться  

на конференції: 

 

Панель 1: Загальнотеоретичні проблеми 

адаптації вітчизняної правової системи до 

права Європейського Союзу; 

Панель 2: Модернізація системи надання 

безоплатної правової допомоги в Україні 

відповідно до європейських стандартів; 

Панель 3. Удосконалення стандартів якості 

надання правової допомоги в Україні 

Панель 4: Складнощі імплементації 

вітчизняного публічного права до Acquis 

Європейського Союзу; 

Панель 5: Перешкоди на шляху приведення 

у відповідність вітчизняного приватного 

права до права Європейського Союзу 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

До 13 листопада 2017 року надіслати 

електронною поштою на адресу  

conf2016-pli@ukr.net: 

1) заявку на участь у конференції (напр., Ivanov_ 

zayavka.doc); 

2) тези доповіді (напр., Ivanov_tezy.doc);  

 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Доповідь повинна бути виконана на актуальну 

тему, містити результати ґрунтовного наукового 

дослідження, оформленого відповідно до наступних 

вимог: 

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і 

вище через 1,5  інтервали. 

Обсяг: до 3 сторінок формату А-4. 

Шрифт: гарнітури Times New Roman, 14 кегля. 

Поля: з усіх боків – 2 см. 

Розміщення: у верхньому правому куті (від 

поля) зазначити прізвище, ім'я та по батькові 

(повністю) автора, установу, науковий ступінь, 

вчене звання. Нижче великими літерами 

напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового 

рядка – основний текст.  

 Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. 

Відповідальність за мовностилістичний рівень 

написання тез несе автор. 

Посилання та літературні джерела оформляти 

згідно з чинними вимогами ДСТУ. 

 

Примітка 

Одержання нами доповіді та заявки на участь в 

конференції обов’язково повинні бути 

підтверджені нашим повідомленням про 

отримання на вказану Вами електронну адресу. 

У випадку неодержання такого 

підтвердження просимо звернутися до 

Оргкомітету. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 
Іваненко Петро Вікторович, 

Інститут законодавства Верховної Ради України, 

доктор юридичних наук, професор 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 

 [… текст доповіді … ] 
 

 

Література 

 
1. Кушнар П.Т. Проблеми розвитку правової допомоги. – 

Київ: Знання, 2016. – 223 с. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 
 

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 5 

 

E-mail:  poltava_inst@nulau.edu.ua 

 

Web-сторінка: http://pli.nlu.edu.ua/ 

 

Координатори конференції: 

– з організаційних питань  та щодо публікації: 

 

097- 665-30-42 – Божко Володимир Миколайович 

095-642-95-40 – Лемешко Олександр Миколайович 

096-55-21-789 – Лахижа Микола Іванович 

 
 

N.В. Редакційна колегія залишає за собою 

право часткового редагування або відхилення 

матеріалу, який не відповідає зазначеним вище 

вимогам! 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
________________________________________________________ 
 

Науковий ступінь 
________________________________________________________ 
 

Вчене звання 
________________________________________________________ 
 

Місце роботи 
________________________________________________________ 
 

Посада  _________________________________________________ 
 

 

Панель 
________________________________________________________ 

 

Назва доповіді  
________________________________________________________ 

 

Домашня адреса учасника (із поштовим індексом) 

________________________________________________________ 

Телефон  ___________________________________ 

e-mail (обов’язково)  _________________________ 

Потреба в особистому запрошенні______________ 

Час прибуття  _______________________________ 
 

Форма участі: 

 

виступ з доповіддю  □   

 

узяти участь як слухач □ 

 

 

Необхідне технічне забезпечення: 

 

мультимедійний проектор □ 

 

 

Потреба у готельних послугах (указати термін 

проживання):  ____ діб  

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

23.11.2017 

930    –  1000      –   реєстрація учасників конференції  

1000   –  1230     –  пленарне засідання 

1230   –  1330      –   перерва на обід 

1330  –  1500     –   секційні засідання 

  1500  – 1530      –  пленарне засідання, підбиття 

підсумків конференції. 

Від’їзд учасників. 

 

Публікація матеріалів конференції безкоштовна  

 

 

Розміщення учасників. Про необхідність бронювання 

місць у готелі слід повідомити  по телефону до 17 листопада 

2017 р. За проживання учасники сплачують самостійно. 

Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотну 

дорогу. 
 

NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ): 

1. Матеріали з доповідями конференції планується 

видати до початку конференції. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 5 

 

 

До корпусу краще добиратися: 

Із залізничного вокзалу: 

– Полтава-Київська тролейбусом № 1 до зупинки 

«Краєзнавчий музей», далі пішки (300 м) до інституту; 

– Полтава-Південна тролейбусами  № 1, 2, 4, 6 до 

зупинки «Театральна», далі пішки (400 м). 

Із автобусного вокзалу: 

– маршрутні таксі у напрямку Південного вокзалу 

або мікрорайону Левада до зупинки «Краєзнавчий 

музей», далі пішки (300 м) до інституту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтавський юридичний інститут  

Національного юридичного університету  

імені Ярослава Мудрого 

Координаційний центр з надання правової допомоги 

Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Полтавській області 

Дніпропетровський регіональний інститут 

державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Українська асоціація європейських студій  

Полтавський обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств,  

установ і організацій 

 
 

 

 

 

 

ІI Всеукраїнська 

науково-практична конференція 
 

«АДАПТАЦІЯ  

ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ» 
 

 

23 листопада 2017 року 

 

 

 

 

 

м. Полтава 


