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З метою вшанування традицій боротьби за
незалежність і соборність України, творців
національної державності, а також постаті
видатного
тернополянина,
шанованого
українського правника, громадсько-політичного
діяча Станіслава Севериновича Дністрянського,
колектив кафедри теорії та історії держави і
права
Тернопільського
національного
економічного університету започатковує серію
заходів
і
запрошує
взяти
участь
у

І Всеукраїнських наукових читаннях,
присвячених
пам’яті
академіка
С. Дністрянського на тему:
«ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА
РЕСПУБЛІКА - П’ЄМОНТ
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ»
(до 100-річчя Західноукраїнської Народної
Республіки)
Тернопіль – 2018

Захід проводиться на виконання Указу
Президента України від 22.01.2016 № 17 «Про
заходи
з
відзначення
100-річчя
подій
Української революції 1917-1921 років» та
розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану заходів з відзначення
100-річчя подій Української революції 19171921 років та вшанування пам’яті її учасників на
період до 2021 р.»
Мета круглого столу - висвітлення
особливостей державо- та правотворчих процесів
на одному з визначальних етапів Української
революції 1917-1921 років крізь призму поглядів
відомого учасника подій того періоду –
Станіслава Дністрянського.
Орієнтовне коло тем для дискусій:
1. Концептуальні
засади
формування
національної держави у добу ЗУНР.
2. Внесок
Станіслава
Дністрянського
в
розбудову ЗУНР.
3. Правова спадщина С. Дністрянського.
4. Особливості
становлення
системи
законодавства періоду ЗУНР.
5. Особливості формування апарату держави в
добу ЗУНР.
6. Суд і судочинство в ЗУНР.
7. Правове
забезпечення
військового
будівництва в період ЗУНР.
8. Організаційно-правові засади розвитку освіти
України на території ЗУНР.
9. Міжнародні відносини ЗУНР та їх юридичне
закріплення.
10. Взаємовідносини держави і Церкви в ЗУНР.
11. Значення, здобутки, причини поразки та
історичний досвід ЗУНР для сучасного
державотворення.
Надіслані Вами тези доповідей будуть
опубліковані окремою секцією у друкованому
збірнику
матеріалів
конференції
(який
реєструється в універсальному міжнародному

класифікаторі – ISBN та вноситься до
наукометричної бази), а також розміщені на
сайті
«Актуальна
юриспруденція»
www.legalactivity.com.ua/ та стануть доступними
для ознайомлення і обговорення кожному
користувачеві світової мережі ІНТЕРНЕТ.
Час проведення – 13-14 квітня 2018 р.
Початок о 1000
Форми участі – безпосередня і дистанційна.
Якщо Ви плануєте особисту участь і бажаєте,
щоб Вас зустріли, просимо поінформувати про
час Вашого приїзду не пізніше, ніж 01.04.2018 р.
Місце проведення – корпус юридичного
факультету ТНЕУ, який розташований за
адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а.
Проїзд до юридичного факультету ТНЕУ
тролейбусом №8 або маршрутками №№ 5, 5а, 8,
18, 31 до зупинки «ВАТРА».

Програма роботи круглого столу
охоплюватиме виступи запрошених гостей,
доповіді учасників, обговорення та дискусії
визначених питань з перервами на каву.
Передбачена також широка культурна програма.
Безпосередні учасники круглого столу
отримають сертифікат.
Координати організаційного комітету
46005, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46а.
Додаткова інформація за телефонами:
моб. 0679828112 або (0352) 25-36-14, 25-08-46.

Приклад оформлення:
Умови участі у круглому столі та публікації
тез доповідей
Для участі у круглому столі необхідно до 06
квітня 2018 року (включно) надіслати
електронною поштою наступні матеріали:
1) довідку про автора;
2) тези доповіді;
3) фотокопію
квитанції
про
оплату
оргвнеску та поштових витрат;
4) якщо автор не має наукового ступеня,
додатково подається фотокопія належним
чином оформленої і посвідченої рецензії
(рецензент – к.ю.н. або д.ю.н.) або витягу з
протоколу засідання відповідної кафедри
(відділу) про рекомендацію тез доповіді до
друку (оригінал зберігається у автора).
Назва файлу повинна відповідати прізвищу
автора за прикладом: Довідка_Іванов; Тези_
Іванов; Оплата_Іванов, Рецензія_Іванов.
Електронна адреса: ks.ktidp@gmail.com
Вимоги до оформлення тез наукових
доповідей:
 обсяг – від 3 до 6 стор., шрифт Times New
Roman, 14 кегль, звичайний міжзнаковий
інтервал, 1,5 міжрядковий інтервал, усі поля
20 мм;
 робочі мови – українська, англійська,
польська, російська;
 зверху по центру – назва тез великими
літерами, через інтервал нижче – ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання та посада, місце роботи чи
навчання автора. Нижче через інтервал
друкується текст;
 перелік використаних джерел оформляється
(в порядку посилання на них) в кінці тексту,
відповідно до вимог. У тексті посилання
подаються у квадратних дужках [5, с. 89].

НАЗВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ
ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові,
науковий ступінь, вчене звання,
посада, місце роботи чи навчання
Текст .....
Список використаних джерел:
1.
Фінансові аспекти
Організаційний внесок для учасників, що
візьмуть
безпосередню
участь,
становить
200 грн., що включає публікацію тез у збірнику.
Для
дистанційних
учасників
оплата
становить 40 грн. за кожну (повну чи неповну)
сторінку поданих тез доповіді.
Вартість пересилки одного авторського
примірника збірника матеріалів конференції і
сертифікату в межах України становить 25 грн.
Вартість кожного додаткового примірника
збірника матеріалів становить 70 грн.
Для учасників з інших країн організаційний
внесок становить 5 USD за кожну (повну чи
неповну) сторінку поданих тез доповіді, що
включає витрати поштової пересилки одного
авторського примірника збірника матеріалів
конференції. Вартість та пересилка кожного
додаткового примірника збірника матеріалів
конференції становить 10 USD.

Будемо раді Вашій участі !

Реквізити для сплати організаційного внеску
Для учасників з України – банківським
переказом
Через ПриватБанк:
Рахунок 5168 7556 1210 0780 Кравчук
Валентина Миколаївна
Через інший банк або ощадкасу:
Розрахунковий (транзитний) рахунок
29244825509100 КБ «ПриватБанк»
- МФО 305299
- код ОКПО 14360570
- призначення платежу: Поповнення
карткового рахунку 5168 7556 1210 0780,
Кравчук Валентина Миколаївна.
Для іноземних учасників – грошовим
переказом:
Одержувач: Кравчук Валентина Миколаївна
(Kravchuk Valentyna);
Платіжні системи: Western Union;
PrivatMoney; UNIStream; Coinstar; Contact.
Банк ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Тернополі
(Відділення «Дружба» Тернопільської філії,
46009, Україна, м. Тернопіль, вул. Мазепи, 7).
Учасникам круглого столу потрібно
враховувати, що:
- проїзд,
харчування
та
проживання
здійснюється за власні кошти учасників;
- для участі приймаються матеріали, які
раніше не публікувалися;
- подані матеріали повинні бути ретельно
вичитані, перевірені та відредаговані остаточно;
- відповідальність за зміст тез доповідей
несуть їх автори та рецензенти;
- співавторство – не більше двох авторів.

