Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі
курсантсько-студентської
конференції «Тенденції та пріоритети
реформування
приватного
права
України», яка відбудеться 26 квітня
2018 року у Львівському державному
університеті внутрішніх справ (м. Львів,
вул. Городоцька, 26, поч. о 15 год.).
Напрями роботи наукового заходу:
- теоретико-правові аспекти розвитку
інституту приватного права;
- конституційно-правові засади регу–
лювання приватно-правових відносин;
- реформування
приватного
законодавства в Україні;
- розвиток та удосконалення окремих
галузей
права
(господарського,
екологічного, трудового,
земельного,
аграрного,
житлового,
права
соціального забезпечення тощо);
- тенденції
розвитку
права
інтелектуальної власності;
- проблеми захисту цивільних прав та
інтересів;
- порівняльно-правові аспекти розвитку
інститутів приватного права;
- вплив норм публічного права на
реалізацію приватно-правових відносин.

До участі в науковому заході
запрошуються
студенти,
курсанти,
аспіранти, ад’юнкти, слухачі.
Після
проведення
конференції
планується
видання
збірника
тез
доповідей її учасників.
Для участі у роботі конференції та
формування програми заходу необхідно
до 13.04.2018 подати:
 заявку на участь;
 тези з рецензією наукового керівника;
 сканкопію квитанції про оплату.
на електронні адреси:
mr1506_dutko@ukr.net (Дутко Альона
Олександрівна)
demkiv80@ukr.net (Демків Роман
Ярославович)
Організаційний внесок за участь у
конференції – 100 грн. (включає
вартість
друку
та
пересилку
матеріалів конференції).
Оплату
можна
здійснити
на
картковий рахунок Приватбанку:
4149 4978 3439 6253
(отримувач: Дутко А.О.).
Вимоги до оформлення тез:


Обсяг доповідей: до 4 сторінок. Текстовий
редактор – Microsoft Word, формат
сторінки А4 (210х297 мм). Поля: по 20 мм.
Шрифт − Times New Roman. Кегль – 14.
Міжрядковий інтервал – 1,5. Стиль –
Normal.








Відомості про авторів: прізвище, ініціали –
шрифт напівжирний, вирівнювання по
правому краю; посада – шрифт звичайний,
вирівнювання по правому краю; місце
навчання та/або роботи (в дужках, курсив).
Назва матеріалів – шрифт звичайний, усі
символи прописні, без переносу слів,
вирівнювання по центру.
Текстова частина – вирівнювання по
ширині, без переносу слів.
Список джерел розміщується наприкінці
тексту – вирівнювання по ширині,
оформлюється у вигляді нумерованого
списку відповідно до встановлених вимог.
зразок
Дубов С.О.,
курсант
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)

ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ
СТРАХУВАННЯ
Загалом дослідження всіх договорів як
єдиної системи дозволяє розглядати їх не як
роздрібнену масу окремих, таких, що не мають
зв’язку між собою, видів договорів, а як певну їх
сукупність, в основі якої лежать єдність і
взаємозв’язок між окремими договорами [1,
с. 179]. ...
Список використаних джерел:
1. Томчишен С. В. Визнання договору
неукладеним за Цивільним та Господарським
кодексами України / С.В. Томчишен // Вісник
господарського судочинства. – 2017. – № 4. –
С. 178-187.

За додатковою інформацією звертатись
до координаторів оргкомітету:
(067) 794 36 90
Демків
Роман
Ярославович;
(096)
345 13 09
Дутко
Альона
Олександрівна
Реєстрація учасників наукового заходу
відбудеться 26 квітня 2018 р. з 14.30 год.
до 15.00 год. у Львівському державному
університеті внутрішніх справ (м. Львів,
вул. Городоцька, 26).

ЗАЯВКА
на участь у конференції

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

«Тенденції та пріоритети
реформування приватного права
України»»
Прізвище–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце навчання (роботи)–––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Науковий керівник (посада, місце роботи,
прізвище, ініціали ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тема доповіді–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------–––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––––––

Поштова адреса––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Курсантсько-студентська
конференція
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ
РЕФОРМУВАННЯ
ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
26 квітня 2018 року

--------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––––––

Контактні телефони:–––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––------------------------–––––––––––––––––

e-mail:____________________________________
Особиста участь (планую/не планую):_________

Львів

