
Наукове товариство студентів 

Навчально-наукового  

Юридичного інституту  

Прикарпатського національного 

університету ім. Василя Стефаника 

проводить щорічну Всеукраїнську 

наукову студентську конференцію 

 
 

«Законодавство України: погляд 

молодих правників» 

Інформуємо Вас, що 3-4 травня 2019 року 
в Юридичному інституті Прикарпатського 

національного університету імені Василя 

Стефаника відбудеться щорічна 
Всеукраїнська наукова конференція 

«Законодавство України: погляд молодих 

правників». 

Основні тематичні напрямки 

конференції: 
1) теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень; 
2) конституційне право; муніципальне 

право; 

3) цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право; 

4) господарське право, господарсько-

процесуальне право; 

5) трудове право; право соціального 
забезпечення; 

6) земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право; 
7) адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право; 

8) кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право; 

9) кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність; 
10) судоустрій; прокуратура та адвокатура; 

11) міжнародне право; 

12) філософія права. 

До участі в конференції запрошуються 

студенти і курсанти, які навчаються за 

спеціальностями «право» та «правоохоронна 

діяльність». 

 

Для публікації доповідей у збірнику 

матеріалів конференції необхідно до 15 
квітня 2019 року: 

1) оплатити організаційний внесок у 

розмірі 200 грн. (у будь якому відділенні 
Приватбанку на картковий рахунок (4731 

2191 1753 9183); 

2) надіслати на електронну адресу 
оргкомітету (lawdept@pu.if.ua): 

- заявку учасника (форма додається); 

- текст доповіді (файл названий прізвищем 

автора у форматі Word); 
- відскановану копію рецензії наукового 

керівника; 

- відскановану копію квитанції про оплату 
оргвнеску (у форматі .jpg). 

 

Реєстрація учасників та гостей конференції 
розпочнеться 3 травня 2019 року у 

приміщенні Юридичного інституту (м. Івано-

Франківськ, вул. Шевченка, 44 а) з 9.30 до 

10.30 год.  
 

Подані доповіді будуть опубліковані у 

збірнику матеріалів конференції, який 
планується підготувати до її початку. 

Учасникам конференції, які не прийматимуть 

особистої участі у її роботі, матеріали будуть 

надіслані не пізніше 20 травня 2019 р.  
 

Прохання заздалегідь повідомити про 

необхідність бронювання готелю. 
Усі витрати пов’язані з перебуванням на 

конференції здійснюються учасниками за 

власний рахунок або за рахунок сторони, що 
їх відряджає. 

 

 

Вимоги до текстів доповідей: 

Обсяг доповідей –  до 4 сторінок. 

Оформлення доповідей: формат А-4, 
поле верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, шрифт 

Timeѕ New Roman 14, міжрядковий інтервал 

1,5. 

Назва доповіді – посередині рядка 
жирним шрифтом; нижче, через 1 інтервал 

праворуч - прізвище та ініціали автора, назва 

установи, де працює чи навчається автор; 
далі, через 1 інтервал - текст. Список 

використаних джерел (без повторів) 

оформляється в кінці тексту під назвою 
«Література». У тексті зноски вказуються у 

квадратних дужках з порядковим номером 

джерела за списком, через кому – номер 

сторінки (сторінок). 
 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ 

ВИСТУПІВ 

 

Угода про примирення: сучасний стан і 
проблеми правової регламентації 

 

Сікора В.Є., 

Прикарпатський національний 
університет ім. Василя Стефаника, 

Юридичний інститут, 4 курс 

 
Текст [1, с.55; 2, с.91]… 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. 
… 

 

Редакційна колегія залишає за собою 

право редагування або відхилення 

доповідей, які виконані та оформлені з 

порушенням  зазначених вимог. 

 

 

 



Адреса оргкомітету: 76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Шевченка, 44 а, Юридичний 

інститут Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника,  

E-mail: lawdept@pu.if.ua 

 

Контактні особи: 
 

голова Наукового товариства студентів 

Юридичного інституту, 
Сікора Вікторія Євгеніївна, 

тел.: 066-919- 03-66, 097-781-36-74 

 
голова Івано-Франківського осередку Ліги 

студентів Асоціації правників України, 

Боднаренко Анастасія Володимирівна,  

тел.: 066-533-22-69 
 

відповідальний за прийом електронних 

повідомлень, матеріалів 
Костів Іван Ярославович,  

тел.: 050-433-32-89 

 
заступник директора Юридичного інституту 

Микитин Юрій Іванович, 

тел.:  095-635-31-33 

 
 

  

ЗЗааяяввккаа  

на участь у роботі щорічної 

Всеукраїнської наукової студентської 

конференції 

 

«Законодавство України: погляд 

молодих правників» 

 
3-4 травня 2019 року 

 

Прізвище  ___________________________ 

Ім’я ________________________________ 

По батькові  _________________________ 

 

Місце навчання ______________________ 

Адреса для листування________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

Контактний телефон _________________ 

e-mail ______________________________ 

Назва секції_________________________                    

____________________________________ 

 

Тема доповіді 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
 

Я планую 

 

 Приїзд і особисту участь в роботі 

конференції 

 Надання тексту доповіді 

 Необхідність бронювання готелю 

Міністерство освіти і науки України 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Навчально-науковий  

Юридичний інститут 

 

 

 

Щорічна Всеукраїнська 

наукова студентська 

конференція 

 

«Законодавство України: 

погляд молодих правників» 

 

 

 
 

 

 
 

3-4 травня 2019 року 
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