
 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди 

Юридичний факультет 

Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права 

імені професора О.І. Процевського 

 

 

ІІ Міжнародна  

науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми приватного та 
публічного права» 

 
Присвячена 91-річчю  

член-кореспондента НАПрН України, 
академіка Міжнародної кадрової 

академії,  
Заслуженого діяча науки України, 

д.ю.н., професора 
Процевського О.І. 

27 березня 2020 року 
Харків 

 
Шановні вчені, науково-педагогічні працівники вітчизняних та 

зарубіжних закладів освіти, докторанти, аспіранти, здобувачі, працівники 

органів праці та соціального захисту, юристи-практики - судді, адвокати, 

юрисконсульти! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми приватного та публічного права» присвяченої 

91-річчю член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової 

академії, Заслуженого діяча науки України, д.ю.н., професора Процевського О.І., що 

ініціюється юридичним факультетом Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди у рамках Internet-заходу. 

За результатами конференції планується оприлюднення збірника матеріалів 

конференції у електронному вигляді з 28 березня 2020 року на ресурсі відкритого 

доступу, який розміщено на сервері відкритого електронного архіву (репозитарію) 

Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди EKhNPUIR 

(електронний архів): http://dspace.hnpu.edu.ua/ та на сайті юридичного факультету: 

http://www.hnpu-laws.in.ua/ у розділі «Наука». 

 

Основні тематичні напрямки конференції: 

1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Конституційне право. 

Муніципальне право.  

2. Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. Господарське право та 

господарський процес. Право інтелектуальної власності. 

3. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. 

Кримінологія. Кримінально-виконавче право.  

4. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та 

податкове право. Фінансове право. 

5. Трудове право та право соціального забезпечення.  

6. Екологічне, земельне та аграрне право. 

7. Міжнародне та європейське право. 

Робочі мови конференції: українська, англійська та російська. 

Для участі в конференції Вам необхідно до 22 березня 2020 року на електронну 

адресу оргкомітету trudkonf.hnpu@gmail.com  направити заявку та тези доповіді.  

Заявки та тези доповідей надіслані у будь-якій іншій формі не приймаються. 

Назва названих файлів має включати в себе прізвище автора (наприклад: 

Іванов_Заявка, Іванов-Тези). 

Форма проведення конференції: заочна. 

Участь у конференції є безкоштовною! 

N.В. Одержання доповіді та заявки на участь, після обробки оргкомітетом, 

обов’язково буде підтверджено на вказану Вами електронну адресу нашим 

повідомленням про отримання. 



 

 Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке 

наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена. 

 Особи, які не мають наукового ступеня, повинні подати засвідчену в 

установленому порядку рецензію наукового керівника (в письмовому, або 

сканованому (сфотографованому) форматі). 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції  

(напр.: Іванов_Тези). 

 Обсяг доповіді не повинен перевищувати 

5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 

(297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура – Times New 

Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал у тексті – 1,5; перший, другий, 

третій, четвертий, п’ятий рядки і назва доповіді з міжрядковим інтервалом – 

1,0; стиль – Normal. 

 Перший рядок – УДК 

 Другий – orcid.org/0000-0000-0000-0001 

 Третій – прізвище, ім’я та по батькові. 

 Четвертий – посада та місце роботи. 

 П’ятий – науковий ступінь, вчене звання. 

 Назва доповіді – великими буквами. 

 Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см. 

 Посилання в тексті оформлюються в квадратних дужках – [1, с. 56], де перше 

число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – 

номер сторінки. Тези можуть і не мати посилань на використані джерела. 

 Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен 

бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного 

опису. 
 

 
 

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С. Сковороди 

юридичний факультет 
кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права  

імені професора О.І. Процевського 
вул.  Чернишевська, 60 

м. Харків, 61002 
тел. / факс: 0 (57) 700-35-26 

Ел. адреса: trudkonf.hnpu@gmail.com 

Координацію проведення конференції здійснює кафедра цивільно-правових 

дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського (тел.: 0 (57) 700-35-26); 

+380639480519 – Ждан Микола Дмитрович (к.ю.н., доцент); +380502764572 – Саєнко 

Юлія Олександрівна (к.ю.н.); +380502748323 – Грабко Людмила Владиславівна (ст. 

лаборант); e-mail:  trudkonf.hnpu@gmail.com). 

 
 

УДК 349.2 

Orcid 0000-0003-4567-9999 

 

Петренко Іван Володимирович, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін,  

господарського та трудового права 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди, 

кандидат юридичних наук, доцент 

e-mail: 
ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
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N.В. Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Відповідальність за 

точність поданих фактів, цитат і прізвищ несуть автори. Редакційна колегія 

залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та 

оформлений з відхиленням від зазначених вище вимог! 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 



 Заявка  

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції  

«Актуальні проблеми приватно та приватного права» 

присвяченій 91-річчю  
член-кореспондента НАПрН України, 

академіка Міжнародної кадрової академії,  
Заслуженого діяча науки України, 

д.ю.н., професора 
Процевського О.І. 
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1. Прізвище 

2. Ім’я 

3. По батькові 

4. Науковий ступінь 

5. Вчене звання 

6. Посада 

7. Дані про співавтора 

8. Дані про наукового керівника 

9. Назва організації 

10. Назва доповіді (повідомлення) 

11. Домашня (службова) адреса 

12. Контактні телефони  

13. Е-mail 

14. Даю згоду на безкоштовну передачу Університету невиключних прав на 

використання наданих на Internet-конференцію матеріалів, а саме: внесення тез 

у базу даних EKhNPUIR; відтворення роботи чи її частини у електронній формі, 

не змінюючи її змісту; виготовлення електронних копій для постійного 

архівного зберігання; використання роботи без одержання прибутку і на 

виготовлення її копії для некомерційного розповсюдження; надання 

електронних копій роботи для відкритого доступу в мережі Internet 

_____Так____ 

15. Підтверджую, що розміщуючи роботу у EKhNPUIR, я не порушую прав 

третіх осіб (інших авторів або видавництв) ____Так____ 

16. Попереджений про те, що автор несе всі види відповідальності перед 

третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі 

витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших 

прав на твір ____Так____ 

Дата                                                            Підпис 

До уваги! У випадку відмови авторів від згоди з п. 14, 15 та 16 

Заявки, тези до матеріалів Internet-конференції не приймаються. 


