
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

м. Київ, Україна 

 

ЦЕНТР 

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА 

ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ГУМАНІТАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

м. Вільнюс, Литва 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь 

у Міжнародному студентському круглому столі: 

 «Внутрішнє і зовнішнє, «свій» і «чужий», національне та міжнародне: 

проблеми розуміння права в сучасних умовах»,  

який відбудеться 25 травня 2021 року в онлайн форматі 

 

Робота круглого столу планується в рамках секцій: 

 

1. Співвідношення національного та міжнародного права 

2. Колізії в національному та міжнародному праві 

3. Реалізація, захист та відновлення порушених прав в національному та 

міжнародному просторі 

4. Вплив міжнародного права на формування правової системи держави 

5. Міжнародні інститути забезпечення прав і свобод людини 

6. Роль та місце рішень ЄСПЛ в національній судовій системі  

7. Erga Omnes, або один за всіх та всі за одного в практиці реалізації норм 

міжнародного права. 

 

Формат проведення круглого столу: дистанційно на платформі Google Meet 

 

10.45-11.00 Під’єднання учасників круглого столу до онлайн-платформи 

проведення. 

11.00-11.30  Вітальне слово та обговорення формату роботи по секціях. 

11.30-16.00  Робота дискусійних платформ (секцій). 
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 Робочі мови круглого столу: англійська, українська, білоруська. 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ: 

 

1. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ: матеріали приймаються виключно в 

електронному варіанті у форматі файлів MS WORD до 15 травня 2021 року. 

Назва файлу повинна містити прізвище автора латинськими літерами (наприклад, 

«Avramenko»). Після відправлення матеріалів електронною поштою Вам надійде 

підтвердження їх отримання.  

2. ПОЛЯ: формат А4 з полями 2 см із кожного боку.  

3. ОБСЯГ РОБОТИ: не більше 5 сторінок тексту (разом із бібліографією) 

у редакторі Word, шрифт – Тimes New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал 

– 1,5, абзац – 1,25.  

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ:  

4.1. Розташування на сторінці: ім’я та прізвище автора (без вказівки ступеня 

та звання), назва установи, міста та держави повинні бути надруковані жирним 

накресленням у правому верхньому куті із нового рядка, по центру: e-mail 

(обов’язково); нижче посередині – назва статті (англійською та українською / 

білоруською мовами), надрукована напівжирним шрифтом; із наступного рядка 

друкується текст тез (на початку – Актуальність та Мета даної роботи, виклад 

основного матеріалу дослідження, наприкінці – Висновки та Список 

використаних джерел).  

4.2. Оформлення списку джерел («СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ»): з абзацу, без відступу, 14 кегль, одинарний інтервал. Посилання в 

тексті на джерела – у квадратних дужках (наприклад: [1, с.12]) відповідно до 

списку використаних джерел, розміщених за абеткою наприкінці тексту.  

4.3. У наступному рядку (англійською та українською / білоруською 

мовами) жирним накресленням зазначити прізвище та ініціали автора тез, у 

дужках – назву установи, місто, державу, електронну скриньку автора, після 

дужок – тему тез.  

5. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА ОБОВ’ЯЗКОВО зазначаються 

наприкінці тез (англійською та українською / білоруською мовами): П.І.Б. 

автора (жирним накресленням);  місце навчання, у дужках – місто та держава; 

домашня адреса, поштовий індекс; робоча адреса, поштовий індекс; телефон 

(мобільний, домашній, робочий); електронна адреса. 

Заявка, тези та відомості про автора повинні бути в одному файлі.  

6. Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, 

системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, 

написання власних імен, географічних назв тощо. Дотримання вимог до 

оформлення матеріалу є обов’язковою умовою для його включення до ЗБІРНИКА 

МАТЕРІАЛІВ КРУГЛОГО СТОЛУ. Тези друкуються за авторською редакцією.  

7. Кожен учасник Міжнародного студентського круглого столу отримає 

сертифікат про участь. 

8. Участь у Міжнародному студентському круглому столі є безкоштовною.   
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РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

учасника Міжнародного студентського круглого столу: 

 «Внутрішнє і зовнішнє, «свій» і «чужий», національне та міжнародне: 

проблеми розуміння права в сучасних умовах» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Місце навчання (повна  

назва організації) 

 

Рік навчання  

Контактний телефон, е-mail  

Повна назва доповіді   

Форма участі (оберіть варіант) 

Он-лайн виступ та публікація 

тез 

Публікація тез  

(впишіть обраний формат участі) 

 

Запланована секція   

 

КОНТАКТИ 

Адреса оргкомітету:  

 

Факультет права та міжнародних 

відносин Київського університету 

імені Бориса Грінченка,  

вул. Маршала Тимошенка 13-Б, каб. 

606, м. Київ, Україна,  

e-mail: 

globalstudassociation@gmail.com, 

контактні телефони в Україні:  

+380 980811537 (Марія Лозицька);  

+380 638145139 (Богдан Прачун). 

Центр конституціоналізму та прав 

людини Європейського 

гуманітарного університету,  

вул. Савичус, 17, м. Вільнюс, 

Литовська Республіка,  

e-mail:   

globalstudassociation@gmail.com,  

контактні телефони в Литві:  

+370 692 62 568 (Катерина Акушко);  

+370 64632996 (Адам Кадиров). 

 

Оргкомітет  круглого столу 


