
Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого 

Харківська асоціація політологів 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь 

у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції 

«Політична система України за умов  

глобальних викликів і локальних проблем»  
(ХХХІV Харківські політологічні читання) 

 

яка відбудеться 21 квітня 2021 року о 14.00 год. у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ НАСТУПНИХ ПРОБЛЕМ: 

 

1. Політична система країни як фундамент її державності та суверенітету. 

2. Актуальні проблеми європейської та української безпеки. 

3. Реформаторські практики  в сучасній Україні: колізії чи успіхи? 

4. Деструкції влади та дисфункції політичних інститутів: причини і наслідки. 
5. Криза політичної системи та «наступ» позасистемності – «політичний ренесанс» або нові 

виклики?  

6. Специфіка електорального процесу в Україні в сучасних реаліях. 

7. Стратегії реформ у постсоціалістичних країнах: досвід і специфіка. 
 

Для участі у конференції необхідно надати: 
Тези доповідей: обсяг до 5 стор., набрані через 1,5 інтервали (один примірник), а також 

електронний варіант, надіславши його на e-mail: kafedrasoc@ukr.net (тема листа: ЧИТАННЯ) або 

принести на флеш-накопичувачі, набраний у редакторі Microsoft Word (.docx), шрифт Times New 

Roman, кегель 14; усі поля – 2 см., відступ (абзац) – 1,25. 

У правому верхньому кутку вказати ініціали та прізвище автора; другий рядок – науковий 

ступінь, вчене звання, третій рядок – ЗВО; по центру - назва статті великими літерами. ЗРАЗОК за QR-

кодом (додається). Посилання - у квадратних дужках. Оформлення списку літератури згідно нових 

вимог.  

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.  

Матеріали для участі у  конференції приймаються до 22.03.2021 р. 

Внесок на видання збірника матеріалів конференції становить 200,00 грн. Учасники 

можуть перерахувати вартість збірника переказом на ім’я контактної особи, відповідальної за 

прийом матеріалів (з обов’язковою вказівкою у коментарі – ПІБ відправника та примітка – оплата 

оргвнеску за тези, 34 Політолог. читання), але не раніше, ніж отримують підтвердження про прийняття 

тез. Картка Приватбанку № 4149605466414828 (не забувайте додати + 1% за знаття готівки з 

банкомату). П.І.Б. одержувача (контактна особа) Гордієнко Наталія Юріївна.  

Учасникам конференції з інших міст буде надано місце для проживання у гуртожитку 

(кількість місць обмежена). Витрати  на проживання, проїзд, харчування не відшкодовуються. 

За довідками та з пропозиціями звертатися за адресою: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 77, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра соціології та політології, ауд. 

232, 233, тел. (057) 704-92-38. 

 

Перший проректор  

Національного юридичного  

університету  імені Ярослава Мудрого, 

доктор юридичних наук, професор                                                                                        Юрій БИТЯК 

mailto:kafedrasoc@ukr.net


 

 

Довідка про автора 

 

 

 

Прізвище автора ___________________________________________________ 

Ім’я______________________________________________________________ 

По-батькові________________________________________________________ 

 

Назва тез__________________________________________________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання________________________________________ 

Назва ЗВО (повна та скорочена)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Адреса автора (вкажіть ту, на яку ви будете чекати на збірку  

(УкрПошта (поштова адреса) / НОВА ПОШТА (ПІБ, місто, номер відділення) 

______________________________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________ 

 

 

Форма участі у конференції (залишити відмітку ту, яку обрали, інші - видаліть): 

 Виступити з доповіддю; 

 Взяти участь як слухач; 

 Взяти участь заочно. 

 

Потреба у готелі (так/ні)____________________________________________________ 

 

Посилання на зразок з оформлення тез, який можна використовувати в якості шаблону  

(скачати та редагувати): https://cutt.ly/bkfvqLC  

 

 

 

https://cutt.ly/bkfvqLC

