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Nota Bene 
 
 Просимо повідомити про Ваше 

прибуття (дата, номер потяга і номер 

вагону, номер рейсу автобуса тощо) не 

пізніше, ніж за 10 днів до початку 

конференції; 

 Матеріали конференції будуть 

опубліковані до її початку та роздані 

лише тим учасникам, котрі візьмуть 

безпосередню участь у ній; 
 Оргкомітет, на жаль, не може 

відшкодовувати витрати, пов’язані з 

проїздом, проживанням та харчуванням 

учасників конференції. 
 
Бажаємо успіху!!! 
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Шановні колеги!  
Запрошуємо Вас взяти участь у XІ 

Міжнародній студентсько-аспірантській 

науковій конференції «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та правової системи», яка 

відбудеться 20-22 квітня 2012 року на базі 

юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Учасниками конференції можуть бути 

аспіранти і студенти старших курсів 

(починаючи з 3-го). 
 

Основні напрямки роботи конференції: 
 

1. Філософія прав людини, права та держави; 

2. Загальна теорія прав людини, права та 

держави; 

3. Конституційне право та конституційний 

процес; 

4. Цивільне право та цивільний процес; 

5. Господарське право та господарський процес; 

6. Трудове право та право соціального 

забезпечення; 

7. Адміністративне, фінансове та інформаційне 

право; 

8. Екологічне, земельне та аграрне право; 

9. Кримінальне право та кримінологія; 

10. Кримінальний процес та криміналістика; 

11. Історія держави та права; 

12. Міжнародне право, європейське право, 

порівняльне право; 

13. Англомовна секція з правознавства. 
 

Робочі мови конференції: 

 українська; 

 російська; 

 англійська; 

 польська. 

 

Для участі у конференції необхідно до 

18 березня 2012 року надіслати одночасно: 

 заявку (див. зразок); 

 відредаговані тези доповіді (див. 

зразок та вимоги до оформлення); 

 засвідчену рекомендацію наукового 

керівника (перескановану, в 

електронному варіанті) 

на електронну адресу: 

snt.lawschool@gmail.com 

Зразок заявки 

Заявка 

на участь у XІ Міжнародній студентсько-

аспірантській науковій конференції 

«Актуальні проблеми прав людини, 

держави та правової системи» 

Прізвище  ______________ 

Ім’я   ______________ 

По батькові  ______________ 

Навчальний заклад ______________ 

Курс (рік) навчання ______________ 

Тема доповіді ______________ 

Секція   ______________ 

Дом. адреса  ______________ 

Тел./факс*  ______________ 

e-mail*  ______________ 

Потреба у готелі ______________ 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та 

наукові регалії керівника навчального 

закладу (декана юридичного факультету)*

              ______________ 

Відомості про наукового керівника: 

Прізвище  ______________ 

Ім’я   ______________ 

По-батькові  ______________ 

Посада  ______________ 

Науковий ступінь  ____________ 

Вчене звання   ____________ 

* - ОБОВ’ЯЗКОВО 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 
 текст, виконаний у Microsoft Word 

2003 для Windows; 

 обсяг – до 3 сторінок книжкового 

формату А4 (посилання та список 

джерел не подаються); 

 поля: верхнє, нижнє, праве –15мм, ліве 

– 20мм; 

 шрифт – Times New Roman. Кегль – 14; 

 інтервал між рядками – 1,5; 

 назва файлу в електронному варіанті 

повинна містити прізвище автора в 

англійській транслітерації; 

 при поданні тез доповіді англійською 

мовою необхідно також подати їх  

переклад українською або російською 

мовою. Для кожного з варіантів тез має 

бути створено окремий файл з 

дотриманням викладених вище вимог. 

*Оргкомітет залишає за собою право відбору 

учасників (не більше 5 осіб від кожного 

навчального закладу), залежно від 

актуальності та наукового рівня тексту тез. 

 

Зразок оформлення тез доповіді 
 

Тарас Павлишин, 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 
 

Захист авторських прав 
 

Після утворення незалежної держави… 

[текст доповіді] 


