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Робочі мови круглого столу: українська, 

російська, англійська. 

Для участі в роботі круглого столу просимо 

Вас подати заявку та тези  

в електронному варіанті за адресою:  

tendencii.derjava@gmail.com  

 

до 10 грудня 2019 р. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

✓ обсяг тез доповідей – від 3-х до 5-ти сторінок 

формату А 4; сторінки не нумерувати; 

✓ шрифт: гарнітура – TimesNewRoman, кегль – 

14, стиль – звичайний (Normal), міжрядковий 

інтервал – 1.5; всі поля – 2 см.; відступ на абзац 

1 см; текст вирівнюється на ширину аркуша; 

✓ переноси в тексті не допускаються, посилання 

наводити у квадратних дужках ([1, c. 25]); 

✓ перший рядок повинен містити прізвища та 

ініціали автора/авторів (напівжирним, 

вирівнювання по центру); 

✓ другий рядок – зазначення навчального закладу 

авторів (курсив, вирівнювання по центру);  

✓ третій рядок – назва доповіді великими 

літерами (напівжирний, по центру); 

✓ електронний варіант тез називати ім’ям автора 

(Шевченко_ (тези)); 

✓ після основного тексту наводиться список 

використаних джерел. Назва ЛІТЕРАТУРА 

набирається після основного тексту великими 

літерами ліворуч з абзацного відступу; список 

літератури набирається без абзацного відступу 

в порядку посилання; 

✓ тема електронного листа повинна співпадати з 

прізвищем автора. 
Заявка учасника 

Прізвище ____________________________________ 

Ім’я  ________________________________________ 
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Установа ____________________________________ 
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Назва доповіді ________________________________ 

Контактний телефон ___________________________ 
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Зразок оформлення тез: 

 

Кравченко О.П. 

Національний університет  

«Одеська юридична академія» 
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ 

ДЕРЖАВИ 

 

Взаємодія людей в суспільстві відбувається в 

різних формах, частина з яких має формалізований 

характер, іншими словами, здійснюється за 

допомогою певних соціальних інститутів. Під 

терміном «інститут» (від лат. Institutum - установа, 

устрій) в даному випадку мають на увазі 1) 

соціальний устрій як комплекс найбільш загальних 

соціальних норм, принципів, культурних зразків, що 

визначають сутність і стійкість соціальних явищ; 2) 

соціальну установу, організацію, яка виступає 

суб'єктом соціальних відносин і дій [1, с. 124]. 
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Координатори круглого столу онлайн: 
 

доц. Рязанов Михайло Юрійович 
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