Шановні колеги!
Інститут
права
Львівського
державного
університету
внутрішніх
справ запрошує Вас взяти участь у роботі
V Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Теоретико-прикладні
проблеми правового регулювання в
Україні», яка відбудеться 10 грудня
2021 року у дистанційному або змішаному
форматі .
ТЕМАТИЧН НАПРЯМИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Права людини як цінність правової
держави.
2. Проблеми господарських та трудових
відносин.
3. Філософсько-правові та теоретикоісторичні засади державотворення та
правотворення в Україні.
4. Кримінальна юстиція: межі реформ.
5. Проблеми регулювання приватних
відносин
в
умовах
гармонізації
законодавства України з правом ЄС.
Для участі у роботі науково-практичної
конференції запрошуються науковці та
практики,
зацікавлені
в
обговоренні
запропонованої проблематики.
Тези
конференції
планується
опублікувати в електронному збірнику та
розмістити
на
офіційному
сайті
університету.
Заявку на участь у конференції, тези,
рецензію наукового керівника (для
авторів без наукових ступенів) слід
надсилати на одну із зазначених нижче

електронних адрес з поміткою «на
конференцію» до 30 листопада 2021 року.
АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННИХ ПОШТ, НА
ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ ТЕЗИ ЗА
ВІДПОВІДНИМИ НАПРЯМАМИ:
1. Права людини як цінність правової
держави ‒ kamp@lvduvs.edu.ua
2. Проблеми господарських та трудових
відносин ‒ kgpd@lvduvs.edu.ua
3. Філософсько-правові
та
теоретикоісторичні засади державотворення та право
творення в Україні ‒ kzpd@lvduvs.edu.ua
4. Кримінальна юстиція: межі реформ ‒
kkpd@lvduvs.edu.ua
5. Проблеми
регулювання
приватних
відносин
в
умовах
гармонізації
законодавства України з правом ЄС ‒
kcpd@lvduvs.edu.ua
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
 Обсяг тез: до 4 сторінок. Текстовий
редактор – Microsoft Word, формат сторінки
А4 (210х297 мм). Поля: по 20 мм. Шрифт −
Times New Roman. Кегль – 14. Міжрядковий
інтервал – 1. Абзацний відступ – 10 мм.
Стиль – Normal.
 Відомості про авторів: (вирівнювання
про правому краю):
– власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ – шрифт
напівжирний; через 1 міжрядковий інтервал;
– посада, науковий ступінь, вчене звання –
шрифт звичайний; через 1 інтервал;
– місце роботи або навчання – в дужках
курсивом; через 1 інтервал.
 Співавторство – не більше двох авторів.

 Назва тез: шрифт напівжирний, усі
символи прописні, без переносу слів,
вирівнювання по центру без виділення
абзацу; відділяється від відомостей про
автора та тексу тез 1 міжрядковим
інтервалом.
 Текстова частина: вирівнювання по
ширині, без переносу слів, абзацний відступ
− 10 мм, міжрядковий інтервал – 1.
 Список літератури розміщується без
відступу наприкінці тексту в порядку
посилання;
оформлюється
у
вигляді
нумерованого списку відповідно вимог
ДСТУ
8302:2015.
«Інформація
та
документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання»;
вирівнювання по ширині;
Зразок
Сергій ДУБОВИК
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇІНІ
Текст доповів [1, с. 34]…
Список літератури
1.
Баулін
Ю.В.
Обставини,
що
виключають
злочинні
діяння.
Право
України. 2017. № 4. С. 178-187.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника V Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«Теоретико-прикладні проблеми правового
регулювання в Україні»
Прізвище ________________________________
Ім’я
_________________________________
Місце роботи _____________________________
_________________________________________
Посада___________________________________
Науковий ступінь _________________________
Вчене звання _____________________________
Тема доповіді_____________________________
_________________________________________
_________________________________________
Напрям роботи конференції _________________
_________________________________________
_________________________________________
Координати для контакту:
телефон: ________________________________
e-mail:___________________________________

Оргкомітет залишає за собою право
відхилити матеріали, які не відповідають
напрямам конференції, вимогам щодо
оформлення та ті, що подані з
порушенням строку для подання.
За науковий зміст і виклад матеріалу
відповідальність несе автор (науковий
керівник – при наявності).
Направляючи тези до оргкомітету,
автор дає згоду на поширення твору в
мережі Internet.

Інститут права Львівського
державного
університету
внутрішніх справ провадить
освітню,
наукову
та
методичну
діяльність,
забезпечує
організацію
освітнього процесу, здобуття
особами якісної вищої освіти за спеціальністю 081
«Право», яка ґрунтується на сучасному рівні знань та
наукових досліджень за освітніми ступенями
«бакалавр» та «магістр».
Науково-педагогічними працівниками Інституту
права забезпечується реалізація трьох освітніх
програм: Освітньо-професійної програми «Право»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
Освітньо-професійної програми «Право» другого
(магістерського) рівня вищої освіти та Освітньонаукової програми «Право» третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти.
Інститут
права
Львівського
державного
університету внутрішніх справ – це:
 тривала та позитивна історія;
 потужний науково-педагогічний потенціал;
 вагомі наукові досягнення та активна
міжнародна співпраця;
 практично орієнтована підготовка;
 сучасне технічне оснащення та забезпечення
освітнього процесу (сучасні аудиторії, навчальні
полігони, електронна бібліотека, електронний
репозитарій тощо);
 велика і дружня студентська родина;
 необмежені можливості для розвитку,
самовдосконалення та самореалізації;
 можливість одержати освіту усіх рівнів (від
бакалавра до доктора наук);
 конкурентна вартість навчання.
Наші контакти:
м. Львів, вул. Замарстинівська, 9;
e-mail для листування: yf@lvduvs.edu.ua

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
Інститут права

V Всеукраїнська науково-практична
конференція

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
10 грудня 2021 року

м. Львів

