До участі у роботі круглого столу 

Шановні колеги!

запрошуються
Запрошуємо Вас взяти участь у

аспіранти,

науковці,
здобувачі,

роботі всеукраїнського круглого столу

правоохоронних

«Державотворення та правотворення в

структур,

контексті

євроінтеграції»,

зазначеної проблематики.

відбудеться

на

державного

базі

який

–

представники

та

зацікавлені

ад’юнкти,

Відомості про авторів:
–

шрифт

правому краю;

обговоренні

–

посада, науковий ступінь, вчене
звання

Львівського

університету

ініціали

напівжирний, вирівнювання по

правозахисних
в

прізвище,

–

шрифт

звичайний,

вирівнювання по правому краю;

внутрішніх

Заявки та тексти тез повідомлень

справ 8 грудня 2017 року за адресою:

просимо до 18 листопада 2017 року

дужках курсивом, вирівнювання

м. Львів, вул. Городоцька, 26. Початок

подати на кафедру теорії та історії

по правому краю.

о 15.00 год.

держави і права, конституційного та



міжнародного

символи прописні, без переносу слів,

державного


права
університету

Львівського
внутрішніх

справ або надіслати на електронну адресу 

філософсько-правові та теоретико-

great_master@ukr.net

та

правотворення

в

Назва тез: шрифт звичайний, усі

Текстова частина: вирівнювання по

ширині, без переносу слів, абзацний
відступ − 1 см.

контексті

Вимоги до оформлення тез:


євроінтеграції;

місце роботи або навчання – в

вирівнювання по центру.

Напрями роботи круглого столу:
історичні засади державотворення



–



Список

літератури

розміщується

Обсяг: до 4 сторінок. Текстовий

наприкінці тексту в порядку посилання,

галузеві проблеми державотворення редактор – Microsoft Word, Times New

вирівнювання по ширині, оформлюється

та

у

правотворення

євроінтеграції.

в

контексті

Roman, формат сторінки А4 (210х297 мм).

вигляді

нумерованого

Поля – по 20 мм. Кегль – 14. Міжрядковий відповідно до встановлених вимог.
інтервал – 1,5. Стиль – Normal.

списку

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у всеукраїнському круглому столі
«Державотворення та правотворення
в контексті євроінтеграції»
Прізвище –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце роботи (навчання)––––––––––––––––––––––––– –––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Посада –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Науковий ступінь –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вчене звання –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тема доповіді–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––----------------–––––––––––––––––––––

Поштова адреса––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----––––––––––––––

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

e-mail:____________________________________
Особиста участь: планую /

не планую

Львівський
державний
університет
внутрішніх справ −
базовий вищий
навчальний заклад
МВС України
у західному регіоні
держави.
Університет
здійснює
підготовку
фахівців
освітніх
ступенів
(освітньокваліфікаційного
рівня)
"бакалавр",
"спеціаліст", "магістр" за спеціальностями:
"Право",
"Правоохоронна
діяльність",
"Психологія",
"Облік
і
оподаткування",
"Фінанси, банківська справа та страхування",
"Менеджмент".
В
університеті
функціонують
докторантура та аспірантура, спеціалізовані
вчені ради з правом прийняття до розгляду та
проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового
ступеня
доктора
філософії
(кандидата наук) зі спеціальностей (12.00.07,
12.00.08, 12.00.09, 12.00.12, 21.04.01, 21.04.02).
З питань, щодо умов вступу на навчання
за державним замовленням звертайтесь
до Головних управлінь Національної поліції
України в областях; при вступі на навчання на
умовах
договору
з
фізичними
(юридичними) особами – до Приймальної
комісії Львівського державного університету
внутрішніх справ за адресою:
79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26;
тел.: (032)261-53-22; 295-75-71; 258-69-87; 255-35-35
www.lvduvs.edu.ua

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
ТА ПРАВОТВОРЕННЯ
В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
8 грудня 2017 року

м. Львів

