
Шановні  колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Проблеми становлення і розвитку 
конституційної держави в Україні», яка 
відбудеться 14-15 березня 2008 року та 
проводитиметься на базі Хмельницького 
університету управління та права спільно з 
Конституційним Судом України, Академією 
правових наук України, Міністерством освіти і 
науки України, Міністерством юстиції України, 
Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка, Національною юридичною академією 
України імені Ярослава Мудрого, Інститутом 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
Інститутом законодавства Верховної Ради України, 
Хмельницькою облдержадміністрацією та 
Хмельницькою обласною радою, відповідно до 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
09.01.2008 р. № 11-р. 

 
Основні тематичні напрямки конференції: 

1. Проблеми і перспективи конституційної 
реформи в Україні; 

2. Конституційна юстиція (проблеми 
конституційного судочинства); 

3. Конституціоналізм і місцеве самоврядування 
в Україні. 
 
Робоча мова конференції: українська. 
Для участі в конференції Вам необхідно 

до 8 лютого 2008 року надіслати на адресу 
Організаційного комітету конференції (29000, 
м. Хмельницький, вул. Театральна, буд. 8, 
Хмельницький університет управління та права, 
Науково-дослідна частина, з поміткою «на 
конференцію»), або на електронну адресу 
718080@mail.ru:  

- заявку на участь у конференції (форма 
заявки додається); 

- тези доповіді та її електронний варіант 
(вимоги до змісту та оформлення додаються);  

- належно засвідчену рецензію (для осіб, які 
не мають наукового ступеня та вченого звання). 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 
 

ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній   
конференції «Проблеми становлення і розвитку  

конституційної держави в Україні» 
Прізвище _________________________________________ 
Ім'я ______________________________________________ 
По батькові ______________________________________ 
Місце роботи______________________________________  
Посада __________________________________________ 
Науковий ступінь _________________________________ 
Вчене звання  _____________________________________ 
Тема доповіді _____________________________________ 
 
Координати для контакту: 
Індекс _________ Адреса  ______________________ 
Тел.: ________________ Факс: __________________ 
Ел. адреса ___________________________________ 
 
Планую взяти особисту (заочну) участь у конференції 
Запрошення на конференцію вислати (не висилати) на 
ім’я (П.І.Б. та посада керівника) за адресою ___________.  
Прошу забронювати (не бронювати) мені ____-місний 
номер (місце) в готелі з «___» до «___» березня 2008 року.  
Місце для паркування автомобіля потрібно (не потрібно).  
 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ  
ДОПОВІДІ ТА ПОРЯДКУ ЙОГО НАДСИЛАННЯ 

• назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені 
учасника конференції  латиницею (напр., Ivanjuk_Ivan). 
• текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для 
Windows, файл з розширенням *.rtf або *.doc 

 
Примітка:  
У випадку надіслання заявки та доповідей електронною 

поштою за адресою 718080@mail.ru факт їх отримання 
Оргкомітетом повинен бути обов’язково 
підтверджений нашим повідомленням про отримання. 
У разі неотримання такого підтвердження просимо 
звернутись до Оргкомітету. 
Перелік осіб, які подали заявку та пройшли реєстрацію 

на конференцію після 15 лютого 2008 року буде 
розміщений на сайті Хмельницького університету 
управління та права www.univer.km.ua 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 
 Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, що 

відповідає темі конференції та містити глибоке наукове 
дослідження, грамотно написана і акуратно оформлена.  

 Обсяг — 6-8 сторінок, текстовий редактор — Microsoft 
Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація — 
книжкова, поля — 20 мм; Гарнітура — Times New 
Roman, кегель — 14, міжрядковий інтервал — 1,5, стиль 
— Normal. 

 Перший рядок — прізвище, ім’я та по батькові 
(повністю). 

 Другий — місце роботи (навчання), посада, науковий 
ступінь, вчене звання. 

 Третій — назва доповіді. 
 Далі йде текст доповіді із абзацним відступом 1,25 см. 
 Ключова термінологія та основні положення статті по 

тексту можуть виділятися напівжирним шрифтом або 
курсивом. 

 Посилання у 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 і повинен бути оформлений відповідно до 
існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: 
Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 
29.05.2007 р. № 342). 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 
Іванюк Іван Іванович 

професор кафедри конституційного права  
Київського юридичної академії 

доктор юридичних наук, професор 
 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ГАРАНТІЯ 
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА 
 
Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає 

нагальна потреба …текст доповіді… [1, с. 24] 

Список використаних джерел: 
1. Алексеев С.С. Теория права. — М.: Юр. лит., 1996. 
 

N. B. Оргкомітет залишає за собою право 
чистового редагування або відхилення матеріалу, 
який виконаний або оформлений із порушенням 
зазначених вище вимог! 
 
 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ 

14 березня 2008 року 
700 — 900  – заїзд, реєстрація та поселення 

учасників конференції;  
1000 — 1030  – відкриття конференції;  
1030 — 1330 – пленарне засідання; 
1330 — 1500  – перерва на обід; 
1500 — 1800  – секційні засідання; 
1840 — 1900  – закриття першого дня конференції 

15 березня 2008 року 
930 — 1200  – секційні засідання; 
1200 — 1230  – підведення підсумків та закриття 

конференції;  
1300 — 1800  – культурна програма; 
1800 — 2200  – від’їзд учасників конференції. 
 
 

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ): 
1. За участь в конференції, а також для покриття 
витрат на виготовлення роздаткових матеріалів 
Оргкомітетом плата не стягується.  

2. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на 
конференції (проїзд, проживання, харчування 
тощо) оплачуються учасниками за власний 
рахунок або коштом сторони, що їх відряджає. 

3. Матеріали з кращими доповідями конференції 
планується видати до початку проведення 
конференції та безкоштовно поширити між 
учасниками, які взяли участь у ній.  

4. В програму конференції входить культурно-
розважальна програма.  

 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ 

Усі основні заходи, які заплановані 
Оргкомітетом конференції планується провести в 
Першому корпусі Хмельницького університету 
управління та права, який розташований за 
адресою:  

м. Хмельницький, вул. Театральна, буд. 8.  

До Університету краще добиратись: 
Із аеропорту: 

- службове маршрутне таксі та автобус. 

Із залізничного вокзалу: 
- трол. 7, 7а, 14 до зупинки «Філармонія»; 
- трол. 4 до зупинки «Театр ім. Г.Петровського»; 
- авт. 5, 20 до зупинки «Філармонія». 

Із автобусного вокзалу: 
- авт. 20 до зупинки «Філармонія». 

Служби таксі за телефонами: 
004; 005; 051; 058; 061; 063; 068; 081; 087; 088; 

700-100; 700-200; 700-300; 700-400; 710-710  
(вартість від вокзалу до Університету ~ 7-8 грн.). 

N.B. У випадку, коли після надіслання 
заявки виявиться, що Ваша участь в 
конференції, з тих чи інших причин, є 
неможливою, просимо Вас завчасно 
повідомити про це Оргкомітет. 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 
 

29000, Україна, м. Хмельницький,  
вул. Театральна, буд. 8 

Науково-дослідна частина  
Хмельницький університет управління та права 

тел./факс: (0382) 71-80-80 
Ел. адреса: 718080@mail.ru; nauka@univer.km.ua  

Web-сторінка: www.univer.km.ua  
 
 

 

 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  

ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

  
  

ВВссееууккррааїїннссььккаа    
ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  ккооннффееррееннццііяя    

««ÏÐÎÁËÅÌÈ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ² 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ 

ÄÅÐÆÀÂÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²»  
присвячена 70-ій річниці  

з дня народження першого голови  
Конституційного Суду України 

Л. П. Юзькова 
 
 

 

 
 
 

14-15 березня 2008 року 
м. Хмельницький 


