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КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

«Державотворчі процеси в 

Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект». 

(до 1000-річчя з початку 

правління Ярослава Мудрого) 
 

 
 

24 вересня 2019 року 
 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

круглому столі «Державотворчі 

процеси в Україні та зарубіжних 

країнах: історичний аспект»          

(до 1000 - річчя з початку правління 

Ярослава Мудрого, який 

відбудеться 24 вересня 2019 року у 

Національному юридичному 

університеті імені Ярослава 

Мудрого, м. Харків 

 До участі запрошуються 

науковці, викладачі, аспіранти, 

здобувачі, вчителі, студенти та учні. 

Організаційний комітет: 

Гетьман Анатолій Павлович, 

д.ю.н., професор, проректор з наукової 

роботи, академік Національної академії 

правових наук України – голова 

організаційного комітету, 

Гончаренко Володимир 

Дмитрович, д.ю.н., професор, 

завідувач кафедри історії держави і 

права України і зарубіжних країн – 

заступник голови організаційного 

комітету, 

Булгаков Артур Олександрович 

к.ю.н., асистент, Виконавчий директор 

Асоціації випускників – 

відповідальний секретар 

організаційного комітету, 

Єрмолаєв Віктор Миколайович 

д.ю.н., професор, директор інституту 

післядипломної освіти – член 

оргкомітету, 

Слінько Тетяна Миколаївна, к.ю.н., 

доцент, завідувач кафедри 

конституційного права України– член 

оргкомітету, 

Стешенко Володимир Миколайович,  

к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

міжнародного права – член 

оргкомітету, 

Стеценко Ніна Сергіївна к.ю.н., 

асистент  – член оргкомітету, 

Цвірко Катерина Олегівна ст. 

лаборант   –  секретар оргкомітету. 

 

Форма участі у круглому столі: 

очна, заочна. 

 

Організаційний внесок становить 

175 грн., за кожну додаткову 

сторінку понад встановлену норму - 

25 грн. 

 

Тези доповідей, які не відповідають 

вимогам, не будуть прийняті до 

друку! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для участі необхідно до 24 

вересня 2019 року (включно) 

надіслати на електронну адресу 

history2.juracad@gmail.com 
ОДНИМ ЛИСТОМ (у темі 

зазначити Ваше прізвище, ім’я, 

по-батькові повністю): 

 заявку на участь;  

 тези (назва тез у електронному 

вигляді має мати назву за 

прізвищем автора); 

 копію чи електронну скан-

копію, фото квитанції про 

сплату організаційного внеску. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

(просимо УВАЖНО ознайомитись та 

дотримуватись усіх вимог 

оформлення робіт): 

 

• текст друкується шрифтом Times 

New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, 

кегль 14, аркуш формату А4;  
вирівнювання основного тексту по 

ширині, поля – стандартні; 

• обсяг роботи не повинен, як правило, 

перевищувати 3-ох сторінок (включно 

з літературою); 

• тези доповідей виконуються 

українською,  англійською мовами 

(на вибір автора); 

• список використаної літератури 

додається за бажанням автора.  

Посилання на джерела даються в 

тексті у квадратних дужках. [2,c.35] 

Не допускаються підрядкові 

посилання і колонтитули. 

 

Реквізити для сплати оргвнеску: 

картковий рахунок: 5169 3305 1826 

3816  ПАО КБ «Приватбанк» для 

розрахунку через ПРИВАТБАНК 

Поточний рахунок: 26000052213488 

для розрахунку через інші банківські 

системи. МФО 305299, АТ КБ 

«Приватбанк» 

 

Отримувач: Нанарова Ольга 

Олександрівна 

ПРИ ОПЛАТІ ОБОВ'ЯЗКОВО 

ВКАЗУВАТИ ПІБ ПЛАТНИКА! 

НАПРИКЛАД, «ОПЛАТА ЗА ТЕЗИ 

ІВАНОВА І.І.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ:  

• П.І.Б.; 

• назва доповіді; 

• вчена ступінь, вчене звання (місце 

роботи, посада, місце навчання); 

• студенти в дужках зазначають 

відомості про  наукового керівника. 

• необхідність друкованого збірника;  

• контактні дані (e-mail, телефон, 

адреса проживання та найближчого 

відділення Нової пошти (для 

іногородніх учасників). 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванов Іван Сергійович 
к.ю.н, доцент, доцент кафедри історії 

держави та права України і 
зарубіжних країн 

 НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

 

РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ХІХ ст. 
 

(Текст тез) 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. 
2. 
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