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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
VІІ-х Харківських Міжнародно–правових 
читань, присвячених пам’яті професорів 
М. В. Яновського і В. С. Семенова. 

Для участі запрошуються викладачі, 
аспіранти і студенти закладів вищої освіти 
юридичного профілю, а також практичні 
фахівці з міжнародного права. 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська, російська. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
Лученко Дмитро Валентинович, 

д.ю.н., професор, проректор з наукової 
роботи НЮУ; 

Стешенко Володимир Миколайович, 
к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
міжнародного права НЮУ;  

Тарасов Олег Володимирович, д.ю.н., 
доцент, доцент кафедри міжнародного 
права НЮУ; 

Лук’янов Дмитро Васильович, д.ю.н., 
завідувач кафедри міжнародного 
приватного права та порівняльного 
правознавства НЮУ, член-кореспондент 
НАПрН України; 

Пасмор Надія Петрівна, к.пед.н, 

директорка наукової бібліотеки НЮУ; 
Соляннік Костянтин Євгенович, 

к.ю.н., доцент, декан факультету 
адвокатури НЮУ. 

 

Контакти організаційного комітету: 
Ольга Нанарова, тел.: 066 05 15 288. 

e-mail: international.conf2020@gmail.com 
 

Для участі у конференції необхідно до 
19 листопада 2021 р. надіслати на електронну 
адресу оргкомітету: а) заявку на участь;  
б) наукову статтю (українською, англійською 
або російською мовою) у форматі Word; в) 
студенти додатково подають статтю з 
підписом наукового керівника у форматі PDF. 

 

ЗАЯВКА 
на участь у VІІ-тих Харківських 
Міжнародно-правових читаннях, 
присвячених пам’яті професорів  

М. В. Яновського і В. С. Семенова: 

55 років Міжнародним пактам про права 
людини (м. Харків, 19 листопада 2021 р.) 

 

Прізвище, ім’я та по батькові ________________ 
__________________________________________________ 
Місце роботи (навчання) _____________________ 
__________________________________________________ 
Посада __________________________________________ 
Науковий ступінь _______________________________ 
Вчене звання ___________________________________ 
Поштова адреса _________________________________ 
__________________________________________________ 
E-mail ___________________________________________ 
Контактні телефони _____________________________ 
Тема статті ______________________________________ 
__________________________________________________ 
Форма участі (очна або заочна) __________________ 
Який варіант збірника бажаєте отримати 
(електронний або друкований) __________________ 

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 
 

Обсяг наукової статті – до 3 сторінок у 
форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація 
– книжкова. 

Оформлення тексту: поля: верхнє, нижнє, 
праве, ліве – 2 см; шрифт – Times New Roman, 
кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ 
абзацу – 0,7 см. 

Статті мають бути оформлені відповідно до 
зразка (зразок див. нижче). 

На першому аркуші, праворуч, 
зазначаються: прізвище та ініціали автора; 
далі нижче – студенти вказують місце 
навчання за наведеним зразком, а викладачі 
вказують науковий ступінь, вчене звання, 
посаду і місце роботи; далі, – по центру, 
жирним шрифтом вказується назва статті, 
після чого подається текст статті. 



Посилання у тексті позначаються у 
порядку згадування у тексті – у квадратних 
дужках, спочатку зазначається порядковий 
номер джерела за списком та через кому – 
номер сторінки, наприклад: [2, с. 51]. 

Список використаних джерел 

розміщується після тексту і оформлюється 
згідно з чинним стандартом бібліографічного 
опису.  

Студенти після списку використаних 
джерел вказують інформацію про свого 
наукового керівника: прізвище та ініціали, 
науковий ступінь, вчене звання, посада 
(зразок див. нижче). 

Сторінки тексту статті НЕ нумеруються. 
Відповідальність за зміст статті несе автор. 
 
ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ: усі статті, 

надані авторами для публікації, будуть 
перевірені через програму «Антиплагіат». 

Матеріали, які не будуть відповідати 
зазначеним вимогам, розглядатися і 
публікуватися не будуть. 

 
Статтю, заявку, рецензію і квитанцію про 

сплату організаційного внеску просимо 
надсилати з поміткою у темі електронного 
листа «конференція_19_11_2021».  

Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу автора, наприклад: 
Заявка_Петренко; Стаття_Петренко, 
Квитанція_Петренко. 

 
Статті учасників конференції буде 

видано у збірнику матеріалів VІІ-тих 
Харківських міжнародно-правових 
читаннях, присвячених пам’яті професорів 
М. В. Яновського і В. С. Семенова: 55 років 
Міжнародним пактам про права людини. 

 
Усі автори отримують електронний 

варіант збірника у форматі pdf на 
електронну адресу, вказану автором.  

Друкований варіант збірника 

надається за бажанням автора на 
кафедрі міжнародного права (ауд. 28) 
або «Новою поштою» за рахунок автора. 

 
Вартість публікації статті у збірнику 

складає 200 грн. за 3 сторінки тексту.  
За кожну додаткову сторінку тексту 

сплачується 25 грн. 
 
Реквізити для сплати організаційного 

внеску:  
для розрахунку через Приватбанк: 

картковий рахунок: 5169 3305 1826 3816 
АТ КБ «Приватбанк». 

для розрахунку через інші банківські 
системи: рахунок в форматі IBAN 
UA103515330000026000052213488, МФО: 
305299, АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Отримувач: Нанарова Ольга 
Олександрівна. 

 
При оплаті обов’язково вказувати 

призначення платежу і ПІБ учасника!  
Наприклад:  
«Оплата за статтю Петренко В. С.» 
 
Усі учасники заходу отримають 

сертифікати. 
 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 
 

Петренко В. С., 

студент 3 курсу 

факультету адвокатури НЮУ 
 

РОЛЬ ООН У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 

Сучасне міжнародне публічне право 
сформувало розгалужену та упорядковану 
систему правових механізмів для захисту 
правомірних інтересів учасників 
міжнародних відносин [1, с. 7].  

 

Список використаних джерел: 

 
Зразок оформлення для підручника: 1. 

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. 
М. В. Буроменського. Київ: Юрінком Інтер, 
2005. 336 с.  

Зразок оформлення для статті: 2. 
Тарасов О. В. ООН і неурядові організації: 
перегляд механізму співробітництва. 
Проблеми законності. 1998. Вип. 33. С. 48–
53. 

Зразок оформлення для інтернет-
ресурсу: 3. Статут Організації Об’єднаних 
Націй від 26.06.1945 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_0
10 

 
Науковий керівник: Тарасов О. В., 

д.ю.н., доцент, доцент кафедри 
міжнародного права НЮУ. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010

