
 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

 

Інформаційне повідомлення 

 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1179 від 5 листопада 2021 

року Сумський державний університет призначено базовим закладом вищої освіти для 

проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Міжнародне право» у 2021/2022 році. 

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Міжнародне право» студентів (курсантів), які здобувають вищу освіту за 

освітнім ступенем бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України незалежно від 

форм власності та підпорядкування. Конкурс буде проводитись з розподілом на такі 

спеціалізації: 

1. Теорія та історія міжнародного права. 

2. Порівняльне правознавство. 

3. Міжнародне право прав людини. 

4. Право міжнародних організацій. Право міжнародних договорів. Право зовнішніх 

зносин. 

5. Право Європейського Союзу; право Ради Європи. 

6. Міжнародне гуманітарне право. Право міжнародної безпеки.  

7. Міжнародне кримінальне право. 

8. Міжнародне право охорони навколишнього середовища.  

9. Міжнародне морське, міжнародне повітряне та міжнародне космічне право. 

10. Міжнародне економічне право. Право Світової організації торгівлі. Право 

регіональної економічної інтеграції. 

11. Міжнародне приватне право. 

Для участі у другому турі необхідно надіслати до Організаційного комітету Конкурсу 

в електронному (e-mail: kmeep@yur.sumdu.edu.ua) та роздрукованому вигляді (вул. 

Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40007) голові галузевої конкурсної комісії 

А. М. Чорноусу з поміткою «На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт» не 

більше трьох наукових робіт – переможців І туру Конкурсу з кожної спеціалізації до 15 

лютого 2022 року (за поштовим штемпелем). Увага: у разі направлення робіт іншим 

оператором поштового зв’язку, ніж АТ «Укрпошта», обов’язково слід попередньо 

зв’язатися з секретарем конкурсної комісії за поданим нижче телефоном та уточнити час і 

реквізити відправлення. 

Роботи, які надійдуть пізніше вказаного терміну, а також оформлені з порушенням 

вимог розділу III Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18 квітня 2017 № 605, не будуть допущені до участі в конкурсі. Додатки до 

робіт (копії патентів, наукових публікацій, актів впровадження тощо) не зашифровані 

відповідно до вимог п. 6 розділу ІІІ вказаного Положення, передаватися на розгляд 

рецензентів і оцінюватися не будуть. 



Проведення 2-го етапу II туру конкурсу в форматі відеоконференції планується на 14-

16 квітня 2022 року. Програма відеоконференції, онлайн платформа проведення та 

посилання для підключення будуть повідомлені після проведення рецензування робіт у 

лютому – березні 2022 року. 

Щиро сподіваємось на подальшу співпрацю! 

 

Додаткова інформація про конкурс, допуск робіт, результати рецензування і захисту 

робіт буде розміщена на сайті: https://kmeep.law.sumdu.edu.ua 

 

 

Контактні особи: 

Заступник голови конкурсної комісії, завідувачка кафедри міжнародного, 

європейського права та порівняльного правознавства – канд. юрид. наук, доц. Владислава 

Миколаївна Завгородня 

+38 050 935 77 83; 

Секретар конкурсної комісії – канд. юрид. наук, доц. Марія Володимирівна 

Плотнікова 

+38 066 773 47 29; 

e-mail: kmeep@yur.sumdu.edu.ua 

 


