Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
заочної науково-практичної конференції на
тему:
«Метаантропологічна
концепція
державотворення та правотворення», яка
відбудеться 11 квітня 2019 року у місті Львові
по вул. Кн. Романа 1/3, каб. 327.

Оргвнесок повинен бути внесено готівкою
до 25 березня 2019р. на конференцію.
Після сплати організаційного внеску, за
умови
відповідності
тез
«Вимогам
до
оформлення тез доповідей» та відповідності
«Умовам участі», тези доповідей приймаються
до розгляду.

Мета конференції – привернути увагу
науковців і практиків до проблем побудови
правової, соціальної держави з розвиненою
правовою системою, виявити проблеми, які
існують в законодавстві та юридичній практиці
на сучасному етапі державотворення та
правотворення в Україні.

Заявка на участь у конференції повинна
містити: прізвище, ім’я та по-батькові учасника;
науковий ступінь; вчене звання, місце роботи,
посаду; назву теми доповіді; контактні дані:
адресу, телефон, електронну пошту.
Контактна особа: Юлія Ігорівна
0969453272, 258-30-23.
Робочі мови конференції – українська.
Форма участі: заочна.

За
підсумками
конференції
буде
опубліковано збірник матеріалів конференції.
Умови участі
Для участі в конференції необхідно
подати: варіант тез доповіді у цифровому
форматі. (редактор: Microsoft Word 6.0;
формат файлів doc.) та оплатити участь у ній.
Вказані вище матеріали необхідно подати
до 25 березня 2019 року на кафедру теорії та
філософії права, яка знаходиться за адресою м.
Львів, вул. Кн.Романа 1/3, каб. 327. (258-30-23)
Організаційні внески. Витрати щодо
видання збірника матеріалів тез конференції
здійснюються за рахунок внесків учасників
конференції.
Розмір організаційного внеску становить
350 грн. (в суму входить збірник матеріалів
конференції), 300 грн без збірника.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
 Матеріали подаються в електронному
форматі. Обсяг матеріалів – до 4 сторінок,
текстовий редактор – Microsoft Word, орієнтація
– книжкова, поля – ліве – 30мм; праве – 10 мм;
верхнє та нижнє – 20 мм; гарнітура – Times New
Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 Перший рядок – прізвище, ім’я, побатькові автора (авторів), курс та місце
навчання (роботи), посада, науковий ступінь,
вчене звання. (шрифт жирний, вирівнювання по
правому краю).
 Другий рядок – назва доповіді (великими
літерами, шрифт жирний, вирівнювання по
центру).
 Далі йде текст доповіді, вирівняний по
ширині з відступом зліва 3 см.

 Посилання у тексті оформляються у
квадратних дужках (напр.: [2, с. 56]), де перше
число означає порядковий номер у списку
використаних джерел, друге – номер сторінки.
 Список використаних джерел розміщується
наприкінці тексту і повинен бути оформлений
відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
 Не користуватися кнопкою табуляції!!
У тезах повинні міститися відомості про
автора в розгорнутому повному виді, номер моб.
телефону.
Тези повинні подаватися тільки в
електронному варіанті.
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Прізвище ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце роботи (навчання) –––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

__________________________________________
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