Шановні колеги!
Кафедра
господарсько-правових
дисциплін факультету № 6 Львівського
державного університету внутрішніх справ
запрошує Вас взяти участь у роботі науковопрактичного
семінару,
присвяченого
10-річчю кафедри, «Актуальні правові
проблеми господарської діяльності в
Україні», який відбудеться 30 травня
2018 року за адресою: м. Львів,
вул. Замарстинівська, 9.
Початок – 14.00 год.
Мета проведення науково-практичного
семінару – обговорити перспективи розвитку
науки господарського права в нових
соціально-економічних умовах, привернути
увагу до проблем сталого розвитку
економіки, а також захисту прав суб’єктів
господарювання
в контексті реформи
процесуального законодавства України.
Напрями роботи науково-практичного
семінару:
1. Теоретико-правові проблеми регулювання
господарської діяльності в умовах
євроінтеграції.
2. Основні напрями та форми участі
держави і місцевого самоврядування у
сфері господарювання.
3. Проблеми і перспективи формування
стратегії сталого розвитку економіки.

4. Особливості правового регулювання в
окремих галузях господарювання.
5. Захист прав суб`єктів господарювання та
споживачів у контексті судової реформи
в Україні.
Для участі в роботі науково-практичного
семінару запрошуються науковці і практики,
здобувачі вищої освіти, а також всі зацікавлені в
обговоренні зазначеної проблематики.
Видання збірника тез планується до початку
роботи семінару.
Для опублікування матеріалів необхідно до
5 травня 2018 року подати на кафедру за
адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9
або надіслати електронною поштою на адресу
kaf_gpd@ukr.net:
1) електронний варіант тез доповіді;
2) відскановану копію рецензії наукового
керівника (для осіб, які не мають
наукового ступеня).
Якщо протягом трьох днів Ви не отримали на
свою
електронну
пошту
повідомлення
«Матеріали
отримані»,
повторіть
відправлення чи зателефонуйте.
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ
ДОПОВІДІ:
 назва файлу повинна відповідати імені та
прізвищу учасника семінару латиницею
(наприклад, Ivan Ivaniv);
 Обсяг матеріалів – до 3 сторінок,
текстовий редактор – Microsoft Word,
орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 1,5,
нижнє – 1,5, праве – 1,5, ліве – 2,0. Шрифт –

Times New Roman; кегель – 14; міжрядковий
інтервал – 1,5; стиль – Normal.
 при направленні файлу електронною
поштою тема повідомлення повинна містити
ім’я та прізвище учасника з обов’язковою
вказівкою «на семінар».
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
 Доповідь повинна бути виконаною на
актуальну тему, містити результати наукового
дослідження і оформленою відповідно до
визначених вимог.
 Перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові
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).
 Посилання у тексті оформлюються у
квадратних дужках (наприклад: [1, с. 45]), де
перше число означає порядковий номер у списку
використаних джерел, друге – номер сторінки.
Список використаних джерел наводиться
наприкінці та оформлюється відповідно до
чинних стандартів бібліографічного опису.
 Сторінки не нумеруються.
Матеріали, які не відповідатимуть вимогам,
до друку не приймаються.

Контакти організаційного комітету:
Кафедра
господарсько-правових
дисциплін
факультету № 6 (юридичного) Львівського
державного університету внутрішніх справ
79006, м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.
Електронна пошта: kaf_gpd@ukr.net
Контактний номер: +38 097 4561221 (Ільків Наталія
Володимирівна, доцент кафедри господарськоправових дисциплін факультету № 6 кандидат
юридичних наук, доцент).

Львівський
державний
університет
внутрішніх справ – багатопрофільний вищий
навчальний заклад системи МВС України.
Організацію освітнього процесу для здобуття
особами якісної вищої освіти, спеціальність 081
«Право», за освітніми ступенями «бакалавр» та
«магістр» (на платних засадах) забезпечує
факультет № 6. На факультеті навчається
близько 800 здобувачів вищої освіти, які поряд
із навчанням, активно займаються науковою
роботою, беруть участь у конкурсах художньої
самодіяльності, спортивних змаганнях.
До структури факультету входить 4 кафедри.
Кафедру господарсько-правових дисциплін
очолює доктор юридичних наук, доцент
М.С. Долинська. Перший завідувач кафедри –
кандидат юридичних наук, доцент Г.В. Смолин.
Освітній процес на кафедрі забезпечують
16 висококваліфікованих науково-педагогічних
працівників, з яких: 1 доктор юридичних наук,
11 кандидатів юридичних наук, 1 кандидат наук
з державного управління, 5 доцентів.
Кафедра господарсько-правових дисциплін
забезпечує
викладання
19
навчальних
дисциплін.
Для забезпечення якості освітнього процесу та
посилення прикладного характеру викладання
залучаються працівники та службовці органів
державної влади, місцевого самоврядування,
суду, адвокатури, нотаріату, науково-експертні
працівники тощо.
Детальна інформація міститься на офіційному
сайті університету (http://lvduvs.edu.ua).

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Факультет № 6 (юридичний)

Науково-практичний семінар,
присвячений 10-річчю кафедри
АКТУАЛЬНІ
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
30 травня 2018 року
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