
 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
Студентське наукове товариство «Scholaris» 

Факультету правничих наук 
 

V Міжнародний  науково-практичний форум  
« П р и н ц и п  в е р х о в е н с т ва  п р а в а  та  п р а в а  л ю д и н и »  

(з виданням збірки матеріалів форуму) 
17 - 19 травня 2013 р.  

м. Київ, Україна 
 
Робочі мови форуму: 
- українська; 
- російська (лише для іноземців); 
- англійська. 
 
 
 

Найлегший спосіб показати, 
яку роль щодня у нашому житті відіграє 

верховенство права - згадати, що відбувалося, 
 коли верховенства права не було. 

Дуайт Девід Ейзенхауер 
(1890-1969)

До участі у Форумі запрошуємо юристів-практиків, студентів, аспірантів та науковців, які зможуть презентувати 
свої наукові доробки за такими напрямками: 
 
1. Історичні та теоретичні аспекти принципу верховенства права; 
2. Права людини в світлі верховенства права; 
3. Верховенство права в публічно-правових відносинах; 
4. Верховенство права в приватно-правових відносинах; 
5. Верховенство права в міжнародному праві. 
 

Для участі необхідно до 15 березня 2013 року надіслати: 

 заявку на участь (див. зразок у Додатку №1);  

 текст наукової роботи (див. вимоги до оформлення у Додатку №2 та зразок у Додатку №3); 
на електронну адресу: forum.kma@gmail.com 

 
 

Nota Bene! 

 Збірка матеріалів Форуму буде надрукована до його початку та роздана учасникам на церемонії 
закриття; 

 Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників, залежно від актуальності та ступеня науковості 
робіт; 

 Організаційний внесок – 150 грн. для учасників з України, 20 євро для учасників з-за кордону; 

 У вартість організаційного внеску входить: видання збірки матеріалів Форуму, кава-брейки та організація 
фуршету й вечірки на закритті Форуму; 

 У вартість організаційного внеску не входить: забезпечення проїзду, харчування та проживання учасників 
(якщо Ви бажаєте, щоб оргкомітет допоміг у пошуку доступного житла на час Форуму, зазначте, будь ласка, про це 
у заявці на участь); 

 Просимо повідомити про Ваше прибуття (дата, номер поїзду і номер вагону, номер рейсу автобуса тощо) 
не пізніше, ніж за 7 днів до початку Форуму. 
 
Координати оргкомітету: 
forum.kma@gmail.com 

 
Тоцький Броніслав 
+38 063 617 89 00 
bronislav.totskyi@gmail.com 

 
Андрій Москалюк  
+38096-533-67-87 
andrew50691@gmail.com 

  
 
Деканат Факультету правничих наук НаУКМА: 
+38 044 425 60 73 
 

Бажаємо наукового натхнення та чекаємо Вас на Форумі! 
З повагою, оргкомітет 
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Додаток №1 Зразок заявки на участь 
 

Заявка 
на участь у V Міжнародному науково-практичному форумі 

«Принцип верховенства права та права людини» 
Ім’я   __________________ 
Прізвище  __________________ 
Науковий ступінь __________________ 
Навчальний заклад __________________ 
Факультет  __________________ 
Рік навчання  __________________ 
Тема роботи  __________________ 
Домашня адреса __________________ 
Контактний телефон __________________ 
E-mail   __________________ 
Потреба у поселенні __________________ 
Повне ім’я, посада, науковий ступінь та контакти 
керівника навчального закладу ____________ 
Повне ім’я, посада, науковий ступінь та контакти 
декана факультету __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток №2 Вимоги до оформлення роботи 
 

 текст, виконаний у Microsoft Word для Windows; 

 обсяг – до 20 000 знаків включно зі списком джерел; 

 поля: верхнє, нижнє, праве –15 мм, ліве – 20 мм; 

 шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 

 інтервал між рядками – 1,5; 

 назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації. 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток №3 Зразок оформлення тексту роботи 
 

Олександр Ніколайчик, 
Факультет правничих наук  

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 

Аксіологічний підхід до праворозуміння 
 
Сучасне розуміння права неможливе без ціннісного … (текст доповіді) ...[1; 233] – посилання подаються у 
квадратних дужках в кінці речення. 


