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Міжнародний науковий полілог 

(Київ, 25 листопада 2021 року) 



Захід відбудеться  25 листопада 2021 р. 

в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України  

за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительска 4.  

Початок реєстрації о 10.00. 

 

УВАГА!!! У випадку посилення карантинних заходів у зв’язку з 

пандемією COVID-19 захід буде проводитися в онлайн-режимі на базі 

електронної платформи ZOOM. Посилання для участі в конференції буде 

окремо надіслане учасникам, які подадуть заявки. 

 

Питання, що пропонуються для обговорення 

1. Історичні етапи формування національної державності в Україні. 

2. Методологічні засади становлення та розвитку вітчизняного 

парламентаризму. 
3. Законодавча влада в системі гілок державної влади як основи 

демократичної правової держави. 

4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та 
проблеми його удосконалення. 

5. Парламентський контроль та парламентська етика. 

6. Електронний парламентаризм. 
7. Європейський парламентаризм та його значення для України. 
8. Роль юридичної науки у розвитку української державності та 

парламентаризму. 

(Перелік питань є орієнтовним і не обмежує творчої свободи учасників 

конференції). 

 

Учасники та експерти полілогу: провідні вчені-державознавці науково-

дослідних установ, викладачі вищих навчальних закладів, народні депутати 

України, зарубіжні вчені-юристи, відповідальні працівники органів 

державної влади, молоді вчені, аспіранти, представники громадянського 

суспільства.  

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська, та ін.  

Тези доповідей та заявку на участь у конференції необхідно 

надіслати на електронну адресу konstotdel.idp @ukr.net до 20 листопада 

2021 року.  

За результатами конференції планується видання збірника 

матеріалів, який буде надіслано усім учасникам конференції.   

Програму конференції буде надіслано окремо. 

 

З повагою, 

ОРГКОМІТЕТ 

mailto:viddil_civil@ukr.net


Правила оформлення матеріалів доповідей 

 

1. До друку приймаються тези доповіді, обсяг яких не перевищує 

7 сторінок, включаючи необхідний ілюстративний матеріал і перелік 

використаних джерел. 

2. Матеріали доповіді мають бути підготовлені у форматі А4 за 

допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має 

бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються. 

3. Структура тез доповіді має  бути побудована таким чином (див. також 

зразок): 

- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, 

місто – шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1 у правому 

верхньому кутку; 

- назва тез - великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, 

інтервал 1 по центру, напівжирний (див. зразок); 

- тези - шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1,5; 

- перелік використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, 

інтервал 1,5. 

4. Для назв таблиць, підпису зображень використовувати шрифт Тіmes 

New Roman, 14 рt, напівжирний. 

5. Перелік використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою 

оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до 

порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у 

ньому подаються у квадратних дужках за текстом. Посилання 

оформлюються згідно з ДСТУ 8302-2015 Бібліографічне посилання. 

 

Увага! До тексту матеріалів доповіді, без узгодження з автором, 

можуть бути внесенні редакційні правки. 
 

6. Про результати розгляду матеріалів авторам буде повідомлено строком 

до 20 листопада 2021 року. 



Зразок оформлення тез доповіді 
 

П. П. Петренко (Київ) 

 

 

Конституційні засади парламентаризму в Україні 

 

[Текст] 

 

Перелік використаних джерел  

 

 

Заявку на конференцію необхідно подавати вкладеним файлом з назвою 

«Петренко_заявка_.doc» за таким зразком: 

«Петренко Петро Петрович, старший науковий співробітник 

відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту 

держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук 

України, кандидат юридичних наук, доцент – “Конституційні засади 

парламентаризму в Україні”». 

Окремо (з абзацу) зазначається мобільний телефон та адреса 

електронної пошти. 

 

Задля полегшення складання програми конференції, просимо у заявці 

точно відтворити шрифти та розділові знаки згідно зі зразком. 

 

 

З усіх питань, що виникають, просимо звертатися за наступними 

контактними даними: 

 

електронна адреса відділу конституційного права та місцевого 

самоврядування Інституту держави і права імені В.М.  Корецького 

НАН України – konstotdel.idp @ukr.net; 

 

телефони відділу конституційного права та місцевого самоврядування 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України –  

(044) 279-04-06; (067) 446-32-38; (050) 214 59 82. 

  

 


