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Львів – 2021

Конференція відбудеться у 
змішаному форматі, враховуючи 
поширення COVID-19.

Робочі мови конференції:
українська, англійська, польська.

Максимальний обсяг матеріалів 
одного учасника конференції:
10 000 знаків із просвітами і списком 
використаних джерел
(оформлюється як посилання),
набраний у текстовому редакторі
Microsoft Word, посилання лише
посторінкове; не більше двох
співавторів одних матеріалів. 

Секції:
1. Історія та теорія
конституціоналізму.
2. Конституційна реформа в Україні:
проблеми та перспективи
вирішення.
3. Досвід  країн Центральної і
Східної Європи у проведенні
конституційної реформ.

и.

Quality education intertwined
with cultural advancement

  До участі запрошуємо науковців,
науково-педагогічних працівників
ЗВО та державних установ і
організацій, представників інститутів
громадянського суспільства,
практикуючих юристів та експертів-
аналітиків, які цікавляться
проблемами конституційної реформи
в Україні.
  У роботі конференції можуть взяти
участь аспіранти, здобувачі, магістри,
студенти-бакалаври ІІІ-IV курсів 
 закладів вищої освіти.
 Метою конференції є обмін досвідом
та обговорення актуальних
теоретичних і практичних проблем
здійснення конституційної реформи
в Україні, враховуючи досвід країн
Центральної і Східної Європи, а
також євроінтеграційні та
євроатлантичні прагнення України.



Умови участі в конференції:

1. Заявка на участь конференції.
Кожен, хто бажає взяти участь у
роботі конференції, повинен
надіслати  на адресу
konferenceKR2019@gmail.com заявку
на участь в конференції, копію
квитанції про оплату участі та тези
доповіді до 28 травня 2021 року
(включно). 

2. Організаційний внесок. 
Участь у конференції передбачає
сплату організаційного внеску 
в розмірі 250 грн., за винятком
докторів наук, для яких участь у
конференції є безкоштовною, та
студентів ЗВО (100 грн.).

3. Матеріали конференції.
Кожен учасник конференції отримає
друкований примірник
опублікованих матеріалів
конференції (електронний варіант
буде виставлений на сайті
університету).

Організаційний внесок
перераховувати за такими

реквізитами:
ПАТ КБ «ПриватБанк». 

МФО: 305299;  ЕДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: поповнення

картки (вказати прізвище та ініціали і
слово "конференція") 

№ 4731 1856 1105 3965 Накутний
Володимир Михайлович 

 
Контактні дані кафедри теорії та
філософії права, конституційного та
міжнародного права:
корпус № ХІХ, к. 311, Навчально-
науковий Інститут права, психології
та інноваційної освіти Національного
університету «Львівська політехніка»,
вул. Князя Романа, 1/3 м. Львів,
контактний тел.: (032) 258-21-16
електронна пошта: tifp.dept@lpnu.ua

ЗАЯВКА
на участь у Третій міжнародній

науково-практичній конференції
(м. Львів, 24 червня 2021 року)

 
Прізвище, ім’я, по-батькові 

 ____________________________________
Назва доповіді 

____________________________________
Посада 

 ____________________________________
Назва установи/ЗВО  

____________________________________
Науковий ступінь 

____________________________________
Вчене звання  

____________________________________
Контактні телефони, E-mail: 

____________________________________
Поштова адреса / відділення «Нової

пошти» 
 ____________________________________

Науковий керівник: ПІБ, науковий
ступінь, вчене звання, посада у ЗВО /

установі
____________________________________

Співавтори  
____________________________________


