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Шановні колеги! 

До участі в конференції запрошуємо 

науковців, науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів, здобувачів наукових 

ступенів, студентів, посадових осіб, юристів-

практиків. 

 

Метою конференції є обмін думками 

науковців щодо передумов та причин російсько-

української війни, дослідження та обговорення 

актуальних питань  забезпечення захисту 

державного суверенітету і територіальної 

цілісності України, підтримки соціальної та 

політичної стабільності, забезпечення прав та 

свобод громадян. 

 

Роботу конференції заплановано за 

такими напрямами: 

1. Національна ідентичність та 

громадянський патріотизм в умовах війни 

2. Конституційно-правовий 

механізм захисту громадянських прав в умовах 

військової агресії 

3. Особливості функціонування 

органів публічної влади в екстремальних умовах  

 

Робочі мови конференції: українська, 

польська, англійська. 

 

Текст подається в авторській редакції. За 

достовірність наданої інформації відповідає 

автор. 

 

Кінцевий термін подачі матеріалів: 

12 вересня 2022 р. 

 

Розмір організаційного внеску для участі 

у конференції  становить  200 грн. 

 

 

Витрати: усі витрати, пов’язані з участю у 

конференції, здійснюються учасником власним 

коштом або коштом установи (організації), яка 

його відрядила. 

 

Форма проведення: дистанційна.  

 

Матеріали конференції. Електронний 

збірник матеріалів конференції буде розміщений 

на сайті університету. 

 

Для участі в конференції необхідно 

надіслати до 12.09.2022 р. на електронну 

адресу oksana.i.fedoriv@lpnu.ua такі документи: 

1) заявку на участь у конференції; 

2) тези доповіді; 

3)  документ, який підтверджує 

організаційний внесок.  

 

Вимоги до оформлення тез конференції 

 Матеріали подаються в  

електронному форматі *.doc на адресу 

електронної пошти oksana.i.fedoriv@lpnu.ua  

 Обсяг матеріалів – 3 – 5 сторінок 

формату А4 (297x210 мм). Поля: – 20 мм. 

Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель – 

14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступи абзаців 

– 10 мм. Сторінки тез доповіді не нумеруються. 

 На першій сторінці вказати:  

1) прізвище, ім’я, по батькові автора (ів), 

науковий ступінь, вчене звання, посада, місце 

роботи (шрифт напівжирний, вирівнювання по 

правому краю);  

2) через інтервал нижче посередині назва 

тези доповіді (великими літерами, шрифт 

напівжирний, вирівнювання по центру);  

3) через інтервал текст доповіді 

вирівняний по ширині  

 Посилання на джерела в тексті 

оформляються в квадратних дужках, де перша 

цифра – порядковий номер джерела у списку 

використаних джерел, далі через кому номер 

сторінки. Список використаних джерел 

друкується в кінці тексту. 

 
Взірець оформлення тез доповіді 

Михайло КЕЛЬМАН  

доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри теорії права та 

конституціоналізму  

Національного університету «Львівська 

політехніка» 

  
ПРАВО І СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, ЯК 

КРИТЕРІЇ (ФАКТОРИ) МАКСИМАЛЬНОГО 

НАБЛИЖЕННЯ ДО СТАНУ СВОБОДИ, 

СПРАВЕДЛИВОСТІ У СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Авторський текст тез… 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Кельман М. С., Стратонов В. М. 

Загальна теорія права : підручник.  6-те вид., доп. 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 742 с.   

 

 

Оплата організаційного внеску 

здійснюється у безготівковій формі за 

реквізитами:  

 

картка «ПриватБанку» 5168 7520 1931 6861 

Одержувач: Баскакова Оксана Ігорівна (тел. 

0676707564). 

Призначення платежу: поповнення картки 

(вказати прізвище і слово «Конференція») 
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