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Шановні колеги ! 

25 листопада 2021 року Східноєвропейський університет імені Рауфа 
Аблязова проводить міжнародну науково-практичну конференцію  

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ: 
ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ» 

 
Тематичні напрямки роботи науково-практичної конференції: 

Секція 1. Забезпечення прав і свобод людини в умовах світової кризи: 

сучасний стан і напрямки удосконалення 

Секція 2. Проблеми державотворення і державного управління в сучасних 

умовах: історія та перспективи розвитку 

Секція 3. Реформа кримінальної юстиції в умовах світової кризи: проблеми 

та шляхи модернізації 

Секція 4. Актуальні напрямки економічної політики в пандемічних та пост 

пандемічних умовах 

Секція 5. Державна політика у сфері гуманітаристики: сучасний стан і 

перспективи розвитку 

Секція 6. Сучасні виклики реалізації гендерної політики в Україні 

 

Робочі мови науково-практичної конференції: українська, англійська, польська та 

російська. 
 

Умови участі в конференції: 

Для участі в конференції необхідно до 15.11.2021 року надіслати на адресу оргкомітету 

тези доповіді – електронний варіант, а також заповнити online заявку на участь у 

конференції за посиланням: https://forms.gle/6tc7gjvDyGmZ3fuy6  

ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА. Збірник матеріалів 

конференції у PDF-форматі буде розіслано всім учасникам конференції.  

Обмеженим тиражем буде виданий паперовий варіант збірника, котрий можна замовити 

за додаткову плату – 300 грн. 

Кошти надсилати: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ РАУФА АБЛЯЗОВА" 

П/р UA873204780000000026000100978,  

Банк ПАТ "УКРГАЗБАНК", м. Київ, МФО 320478  код за ЄДРПОУ 14204539, ІПН 

142045323010; призначення платежу: за друк збірника тез конференції (прізвище, ім’я та 

по батькові). 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Тези доповідей надаються українською, польською, англійською або російською мовою, 

набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times 

New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм. 

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); 

через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з 

орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді. 

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями. 

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в 

тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог. 

Тези надсилати на електронну адресу: conf.sura@gmail.com 

 

Організаційний комітет: 

Голова: Савченко С.О., д.е.н., професор, перший проректор Східноєвропейського 

університету імені Рауфа Аблязова; 

Десятніков І.В., к.і.н., доцент, проректор з наукової роботи Східноєвропейського 

університету імені Рауфа Аблязова; 

Лисенко О.М., к.політ.н., доцент, декан факультету права та гуманітаристики 

Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова; 

Кузнєцова Л.В. к.ю.н., завідувач кафедри публічного та приватного права 

Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова; 

Ландіна А.В., к.ю.н., доцент кафедри публічного та приватного права 

Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. 
 
Адреса оргкомітету конференції: 

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, вул. Нечуя-Левицького, 16,  
м. Черкаси,18036 
тел.: +380683004743 – Кузнєцова Людмила Валеріївна. 
Тел.: +380989053991 – Ремпель Тетяна Cергіївна . 

Електронна пошта конференції: conf.sura@gmail.com 

 

Місце проведення конференції: 

м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16. 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

https://forms.gle/6tc7gjvDyGmZ3fuy6

