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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги! 

Кафедра конституційного і муніципального права юридичного 
факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
спільно з Науково-дослідним інститутом державного будівництва та 
місцевого самоврядування Національної академії правових наук України 
запрошує вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 
конференції «Конституційні принципи місцевого самоврядування та 
регіональна політика ЄС», що проводиться 24 квітня 2020 року у 
м. Харкові в рамках реалізації проекту Модуль Жана Моне «Європейські 
стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» за 
фінансової підтримки Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуалізації та 
культури Європейської Комісії ЄС. 

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної 
експертизи та інформації за № 839 від 18 грудня 2019 р. 

До участі в конференції запрошуються вчені, практичні працівники, 
представники органів публічної влади, громадських організацій, а також 
докторанти, аспіранти, студенти та інші здобувачі вищої освіти. 

Конференція має на меті розгорнути всебічну наукову дискусію щодо 
регіоналізації як однієї з перспективних моделей децентралізації публічної влади 
в межах європейської інтеграції України.  

У межах конференції планується проведення таких секцій: 
1. Історико-теоретичні засади регіоналізації. 
2. Європейське врядування і регіоналізм у політико-правовому вимірі. 
3. Регіоналізація в аспекті європейських стандартів місцевого 

самоврядування. 
4. Місцеве самоврядування у багаторівневій системі управління ЄС: 

конституційні принципи і практика реалізації. 
5. Публічно-правові та приватно-правові аспекти реалізації місцевого 

самоврядування і регіональної політики ЄС.   
 

СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 
Для участі в науковому заході до 14 квітня 2020 р. включно необхідно 

подати: 
1) відсканований оригінал заявки на участь (відповідно до зразка) у форматі 

JPG або PDF; 
2) тези доповідей. 

Оргкомітет конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок 
(українською, російською або англійською мовами), набрані у текстовому редакторі 
Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5, усі поля – 20 мм, 
абзац – 12,5 мм. Бібліографічні посилання подаються в тексті у квадратних дужках.  

Для осіб, які не мають наукового ступеня, ад’юнктів, аспірантів та інших 
здобувачів вищої освіти до тез доповіді додається рецензія наукового керівника. 



Матеріали на Всеукраїнський круглий стіл надсилаються електронною 
поштою на e-mail: v.a.seryogin@karazin.ua з поміткою «На конференцію 
24.04.2020». 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не 
відповідають тематиці та науковому рівню, редакційно-технічним вимогам, а 
також направлені з порушенням терміну подання. 

За підсумками Всеукраїнського круглого столу планується видання 
збірника матеріалів. 

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ 
Учасники конференції звільняються від сплати організаційного внеску. 
Організаційний внесок, який включає витрати на проведення заходу та 

публікацію матеріалів, покривається за рахунок гранту за програмою Модуль 
Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна 
політика ЄС».  

Інші витрати, пов’язані з участю у науково-практичній конференції 
(оплата проїзду, проживання та харчування), покриваються учасниками 
конференції самостійно. 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГКОМІТЕТУ: 
Адреса для кореспонденції: м. Харків, майдан Свободи 6, м. Харків, 

61022, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
юридичний факультет, кафедра конституційного і муніципального права. 

Тел. для довідок: 067-931-50-50.  
Організаційний комітет: 
Воронов Марк Миколайович – завідувач кафедри конституційного і 

муніципального права юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент, керівник 
робочої групи проекту Модуль Жана Моне, співголова організаційного 
комітету, +380 (57) 707-50-42; 

Серьогіна Світлана Григорівна – директор Науково-дослідного 
інституту державного будівництва і місцевого самоврядування НАПрН 
України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної 
академії правових наук України, співголова організаційного комітету: +380 (57) 
700-36-69; 

Серьогін Віталій Олександрович – заступник декана юридичного 
факультету з наукової роботи, професор кафедри конституційного і 
муніципального права юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, член 
робочої групи проекту Модуль Жана Моне, відповідальний секретар:                 
+380 (57) 707-50-42. 

Червяцова Аліна Олегівна – доцент кафедри конституційного і 
муніципального права юридичного факультету Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент, 
координатор проекту Модуль Жана Моне,  +380 (57) 707-50-42. 



Зразок  
оформлення заявки 

 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Місце роботи/навчання     
Посада  
Контактний телефон  
E-mail  
Планую / не планую бути особисто   
Адреса, на яку треба надіслати 
збірник матеріалів конференції 
(Укрпошта, Нова пошта) 

 

«Тези доповіді містять результати власних досліджень. Використання ідей, 
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело» 

_________________                                   ________________________________ 
       Підпис                                                     Ініціали та прізвище автора 

«___» _________ 2020 р. 

Зразок 
оформлення тез для публікації  

в науковому збірнику 
 

Серьогін В.О.,  
доктор юридичних наук, професор, 
професор  кафедри конституційного  
і муніципального права 
юридичного факультету 
Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, 
e-mail: v.a.seryogin@karazin.ua 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

<текст> 

Список використаних джерел: 


