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Прізвище  _________________________________ 

Ім’я ______________________________________ 

По-батькові________________________________ 

Місце роботи________________________________ 

Посада______________________________________ 

____________________________________________ 

Науковий ступінь_____________________________  

Наукове звання ________________________ 

Назва доповіді_______________________________ 

____________________________________________ 

Адреса___________________________________ 

Тел.______________________________________ 

Е-mail____________________________________ 

Науковий керівник студента: ПІБ, науковий ступінь, 

вчене звання, посада __________________________ 

Співавтори___________________________________ 

Секція_______________________________________ 

 

Контактні дані :  

 

Національний університет  «Львівська 

політехніка»  

Навчально -науковий інститут  

права,  психології  та інноваційної  освіти  

Кафедра теорії та філософії права, 

конституційного та міжнародного права 

 

Поштова адреса: 79000, м. Львів, 

вул. Князя Романа, 1/3  

Електронна адреса:  idp.dept@lpnu.ua 
 

За додатковою інформацією звертатися до 

Бойко Ірини Несторівни, тел. 0675835653 

доц., д.ю.н. Ярмол Лілії Володимирівни,  

тел. 0972294911  

Електронна адреса: lillayarmol@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Навчально-науковий інститут права, 

психології  та інноваційної освіти  

 

Кафедра теорії та філософії права, конституційного 

та міжнародного права 

 

  

П Е Р Ш А  

В С Е У К Р А Ї Н С Ь К А  

науково-практична конференція 
 

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ: 

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» 

 
(21 травня 2021 року) 

  

 

Львів – 2021



Шановні колеги!  

 

До участі в конференції запрошуються 

науковці, науково-педагогічні працівники 

вищих навчальних закладів, здобувачі 

наукових ступенів, студенти, посадові особи, 

юристи-практики. 

Метою конференції є обговорення 

актуальних наукових і практичних питань 

з нагоди 30-річчя проголошення 

незалежності України: гарантування прав 

людини і національної безпеки України. 

 

Робота конференції планується  

за такими секціями: 

 

І. Цінності та інститути українського 

суспільства як вектор розвитку держави. 

ІІ. Україна як суверенна та незалежна 

держава. 

ІІІ. Права людини в Україні: здобутки та 

проблеми. 

ІV. Національна безпека України: правове 

забезпечення. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, польська, французька 

Текст подається в авторській редакції. За 

достовірність наданої інформації відповідає 

автор. 

Кінцевий термін подачі матеріалів: 30.04. 2021 р. 

Організаційний внесок (витрати на 

технічну підтримку, підготовку й видання 

збірника матеріалів конференції) –  150 грн. 

Витрати: усі витрати, пов’язані з 

участю у конференції, здійснюються 

учасником власним коштом або коштом 

установи (організації), яка його відрядила. 

Форма проведення: змішаний формат. 

Детальніша інформація про очно-

дистанційний формат конференції буде 

оприлюднена 14.05.2021 р. (з урахуванням 

поширення COVID-19). 

Матеріали конференції. Кожен учасник 

конференції отримає примірник опублікованих 

матеріалів конференції. Електронний варіант 

буде розміщений на сайті університету. 

 

Для участі в конференції необхідно 

надіслати до 30.04. 2021р. на електронну 

адресу idp.dept@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 

idp.dept@lpnu.ua  

Обсяг матеріалів – 3 – 5 сторінок формату 

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

гарнітура – Times New Roman, шрифт № 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5. Відступи абзаців – 

10 мм. Сторінки тез доповіді не нумеруються. 

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. 

На першій сторінці вказати: 1) прізвище, 

ім’я, по батькові автора (ів), науковий ступінь, 

вчене звання, посада, місце роботи (справа 

вгорі); 2) через інтервал нижче посередині 

назва тези доповіді великими літерами 

напівжирним шрифтом; 3) через інтервал текст. 

 

Оплата організаційного внеску 

здійснюється у безготівковій формі за 

реквізитами:  

картка «ПриватБанку 5168 7456 0675 7364 

Одержувач: Бойко Ірина Несторівна (тел. 

0675835653). 

Призначення платежу: поповнення 

картки (вказати прізвище і слово 

«Конференція») 
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