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Любі друзі! 

 

Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Місцеве самоврядування в Україні: сучасність і 

майбутнє», яка пройде на юридичному факультеті Національного університету біоресурсів та природокористування України 28 лютого 2019 року.  
Мета науково-практичної конференції – інтеграція зусиль науковців та практиків у вирішенні проблем місцевого самоврядування Україні та залучення 
аспірантів, магістрів та студентів до науково-практичної діяльності у цьому напрямі.  

  

Головні тематичні напрями конференції: 

 
1. Історія становлення місцевого самоврядування. 
2. Теоретико-методологічні та порівняльно-правові аспекти формування та функціонування місцевого самоврядування. 
3. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування. 
4. Проблеми та перспективи реформування територіальної організації влади в Україні. 
5. Впровадження принципів ефективного урядування. 
6. Бюджетно-фінансова діяльність органів місцевого самоврядування. 
7. Правове забезпечення аграрного розвитку місцевого самоврядування. 

 

Офіційні мови конференції: українська. 
 
Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Васильківська, 17, корпус 6, ауд. 222. 

 
Для участі у конференції необхідно: 1) подати до оргкомітету заявку про участь до 26 лютого 2019 р. (включно) на електронну скриньку 

historylaw_chair@nubip.edu.ua. Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції (наприклад, 

Петров_заявка) або зареєструватися за формою  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aJ9Z1iwtrkyez2AFK30L2QM47_Ri3zdOnK7ktpYthedUNjk2T0ZWWEJGTVVSWVoyUFBVTlU1Nj

hJVS4u 

mailto:%20historylaw_chair@nubip.edu.ua
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aJ9Z1iwtrkyez2AFK30L2QM47_Ri3zdOnK7ktpYthedUNjk2T0ZWWEJGTVVSWVoyUFBVTlU1NjhJVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aJ9Z1iwtrkyez2AFK30L2QM47_Ri3zdOnK7ktpYthedUNjk2T0ZWWEJGTVVSWVoyUFBVTlU1NjhJVS4u


2) подати тези доповіді українською мовою. Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції (наприклад, 
Петров_текст); 
3) скановану рецензію наукового керівника для студентів та магістрів. Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника 
конференції (наприклад, Петров_рецензія). 
 
Вимоги до тез доповідей:  

 Обсяг – до 3-5 стор. Формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу із розширенням *.doc, *docx, *rtf; шрифт – Times New Roman, 
розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. Відступ – 10 мм; поля – 20 мм. 

 Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; ім’я і прізвище автора (ів) (шрифт – 
напівжирний); посада, факультет; навчальний заклад, місто, в якому його розташовано  (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); 
текст; література (шрифт – напівжирний), список джерел.  

 Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із 

вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення 
використаної літератури не допускається. 
 
 
Зразок оформлення: 

 
1. Історія становлення місцевого самоврядування 

Петро Петров 
студент 2 курсу юридичного факультету 

НУБіП України (м.Київ) 
 

Становлення системи місцевого самоврядування в Україні (1991-2018) 

 
Текст  

 

Література 
1. Лазор О. Д. Територіальна організація влади в Україні: навч. Посіб. К.: Дакор, 2007. С.140. 
2. Прибиткова I. М. Еволюція міських систем у чaci i пpocтopi : український ваpiaнт розвитку. Micтобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 

2011. Вип. 41. С. 368–384. 
 

 
У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів 

після проведення конференції. 
 
 
Оргкомітет конференції: 
 
Кафедра теорії та історії держави і права 

Адреса для поштової кореспонденції: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 17 

@: historylaw_chair@nubip.edu.ua  

T: +38 097 71 505 17 (Карім Олегович Ємельяненко) 

                                                 
 Науковий керівник – посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ 
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ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Місцеве самоврядування в Україні: сучасність і майбутнє» 

 

Прізвище, ім’я  

Тематичний напрям  

Назва доповіді  

Місце праці, посада  

Місце навчання, факультет, 
курс 

 

Відомості про наукового 
керівника (для студентів та 

магістрів) 
ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання 

E-mail  

Телефони для контактів  

Форма участі (денна,заочна)  

 
 


