16 травня 2018 року

НДІ державного будівництва та місцевого
самоврядування,
Національна академія правових наук
України та
Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого
проводять науково-практичний семінар для
молодих учених та аспірантів

«РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ВЛАДИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ»

Семінар відбудеться 16 травня 2018 року на
базі Науково-дослідного інституту державного
будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України за
адресою м. Харків, вул. Чернишевська, 80.
В процесі семінару планується обговорення
актуальних проблем процесу децентралізації
влади та формування нового формату балансу
відносин
між
центральними
органами
управління
держави
та
новоутвореними
органами територіального управління; процесу
об’єднання територіальних громад; розподілу
повноважень
між
органами
місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади;
процесу підготовки кадрів для новостворених
ОТГ; корупційних ризиків та забезпечення
контролю під час цього процесу тощо.
До участі у семінарі запрошуються молоді
вчені, аспіранти та здобувачі в галузі
державного
будівництва
та
місцевого
самоврядування.
Робочі
мови
семінару:
українська,
англійська, російська.
Для участі у семінарі необхідно до 14 травня
2018 року надіслати на електронну адресу
(poe244@gmail.com)
:
а)
тези
доповіді
(українською, англійською чи російською мовою); б)
скан або фото квитанції/чеку про оплату внеску.
Реквізити для оплати внеску:
Банк одержувача ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Рагуліна Ксенія Анатолівна
№ картки 5168 7422 1090 2106
Координатор:

Петришин Олег Олександрович,
e-mail: poe244@gmail.com
Телефон: (066) 086-15-06.

Додаткова інформація для учасників семінару:
за зміст публікації відповідальність несе автор;
оргкомітет планує видати збірку матеріалів,
друковані примірники якої будуть надіслані до
бібліотек
України.
Автори
отримують
електронний варіант збірника у форматі *.pdf;
вартість розміщення публікації у збірнику – 150
грн.;
ВИМОГИ
до оформлення матеріалів
•
текст виконаний в Microsoft Word
•
обсяг публікації до 4 сторінок при
форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова;
•
поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм,
верхнє, нижнє – 20 мм;
•
шрифт – Times New Roman, кегль –
14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
•
на першому аркуші, праворуч,
зазначаються: ініціали і прізвище; вчене звання
науковий ступінь, місце роботи і посада
вказуються у підстрочнику, далі, по центру,
жирним шрифтом вказують назву статті, після
чого подається текст.
•
список використаної
літератури
розміщується наприкінці тексту і оформлюється
згідно існуючим стандартом бібліографічного
опису;
•
посилання по тексту розміщують у
квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в
абетковому порядку;
•
сторінки не нумеруються;
•
студенти після списку використаної
літератури вказують інформацію про наукового
керівника.
Матеріали, що не відповідають вищезгаданим
вимогам та проблематиці семінару або подані з
порушенням
терміну,
розглядатися
та
публікуватися не будуть.
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ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ ПОНОВЛЕННЯ
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УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ
ПРІОРИТЕТІВ
Європейська інтеграція як політикоправовий феномен викликає інтерес у
представників різних наукових дисциплін [1, с.
6]. ...
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