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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  
ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 
Тези повинні бути написані на актуальну 

тему, містити результати ґрунтовного 
наукового дослідження. 

Обсяг тез може становити до 5 сторінок. 
Формат сторінки – А4; 
Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, 

праве – 20мм, ліве – 25мм;  
Шрифт – Times New Roman, 14; 

міжрядковий інтервал – 1,5. 
Посилання у тексті оформляються в 

квадратних дужках – [1, С.10], де 1 - означає 
порядковий номер у списку використаних 
джерел, С.10 – номер сторінки. 

Перший рядок – прізвище, ім’я, по 
батькові автора. 

Другий рядок – науковий ступінь, вчене 
звання, посада.  

Далі – по центру: назва доповіді.  
Після цього розміщується текст, 

вирівняний по ширині з відступом зліва 10 
мм (абзац). 

У кінці тексту, при необхідності, 
розміщують список використаної літератури 
в порядку використання в тексті.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Петренко Петро Петрович, 
к.ю.н., доцент кафедри кримінального 

процесу та криміналістики юридичного 
факультету Львівського національного 

університету ім. І.Франка  
 

РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

 
Текст. 

 
Література. 

 
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

 
Заявка 

на участь у  науково-практичній конференції 
Вдосконалення діяльності прокуратури – 

шлях до формування кримінальної юстиції 
 

Прізвище __________________________________ 
Ім'я _______________________________________ 
По батькові   _______________________________ 
Місце роботи (місце навчання) ___________ 
Вчене звання, посада ________________________ 
Тема доповіді ______________________________ 
___________________________________________ 
Відомості про приїзд (вказати необхідне): 
Особиста участь / Не зможу взяти особисту 
участь, надсилаю матеріали для публікації. 
Координати для контакту: 
Індекс _________ Адреса  ____________________ 
Тел.: ______________________________________ 
Ел. адреса _________________________________ 
Якщо потрібно додатково надіслати Вам запрошення 
до керівників факультету (ВНЗ), організації, вкажіть: 
на ім’я кого, посаду цієї особи та за якими 
контактами (повні дані про факс, електронну 
скриньку) надсилати запрошення.  
 

Чекаємо Вас на конференції! 
З повагою, Оргкомітет! 

Львівський державний інститут 
новітніх технологій та управління 

 ім. В. Чорновола 
 

Громадська організація «Центр 
громадської адвокатури» 

 
 

  

 
 
 
  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ  

 
 
 

Вдосконалення діяльності 
прокуратури – шлях до 

реформування кримінальної 
юстиції 

 
 

з виданням збірника матеріалів 
 

28 травня 2010 року 
 

Львів 
 



 
2 

Шановні колеги! 
 

Центр громадської адвокатури та 
юридичний факультет Львівського 
державного інституту новітніх  технологій та 
управління ім. В. Чорновола запрошують Вас 
взяти участь у роботі  науково - практичної 
конференції «Вдосконалення діяльності 
прокуратури – шлях до реформування 
кримінальної юстиції», яка відбудеться         
28 травня 2010 року у м. Львові.  

До участі в конференції запрошуються 
фахівці у сфері кримінально-процесуального 
права, прокурорського нагляду, 
конституційного права, теорії права та 
держави, представники неурядових 
організацій, співробітники судових і 
правоохоронних органів, представники 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні, з метою 
проведення науково-практичної дискусії та 
обговорення реалій та перспектив 
реформування прокуратури в Україні.  

За результатами конференції планується 
видання збірника, в якому будуть відображені 
позиції її учасників, та які поширюватимуться 
серед наукових установ, НУО, органів влади.  

 
ТТееммааттииккаа  ккооннффееррееннццііїї    

   
   У рамках конференції розглядатимуться 
питання вдосконалення діяльності 
прокуратури у кримінальній юстиції, а також 
місця та ролі прокуратури як органу 
державної влади.  

 
 
 
 

Робочі мови конференції: українська, 
російська. 

Для участі в конференції запрошуються 
науковці та практики, представники наукових 
установ, органів влади, неурядових 
організацій, які досліджують проблеми 
правового регулювання діяльності 
прокуратури в системі кримінальної юстиції. 

 
Додаткова  інформація: 

 
Конференція відбуватиметься за адресою: 

м.Львів, вул. Поповича, 9, юридичний 
факультет ЛДІНТУ ім. В. Чорновола. Проїзд 
від залізничного вокзалу на маршрутних 
таксі, які прямують у центр міста, – проспект 
Шевченка (трамваї 1, 9 до зупинки 
Саксаганського). 

 
Для участі в конференції необхідно не 

пізніше 01 квітня 2010 року надіслати 
(подати) до Оргкомітету:  

 
 заявку (зразок заявки додається); 
 тези доповіді. 
 
    Заявка та тези доповіді подаються в 
електронному вигляді за адресою: 
cga@lawngo.net з поміткою «на 
конференцію».  
   Оргкомітет повинен надіслати Вам 
підтвердження отримання тез. 
 

Зверніть увагу! 
 

-  витрати по доїзду та харчуванню 
компенсовуються учасникам конференції 
організаторами; 

- участь у конференції безкоштовна (без 
внеску); 

- оргкомітет планує видати збірник 
матеріалів до початку роботи конференції, 
який надаватиметься безкоштовно 
учасникам, які прибули на конференцію, 

- оргкомітет залишає за собою право 
редагування або відхилення текстів тез 
доповідей без повернення авторові при 
недодержанні або порушенні зазначених 
нижче вимог. 
 

Контакти організаторів: 
 

Адреса юридичного факультету ЛДІНТУ 
ім. В. Чорновола:  

м. Львів, вул. Поповича, 9. 
 

Адреса  громадської організації  «Центр 
громадської адвокатури»: 

м.Львів, пр.В.Чорновола, 63, оф.413. 
Тел.: (097) 48 655 93 

Тел./Факс: (0322) 52-75-80 
E-mail: cga@lawngo.net. 

 
Науково-практична конференція 

«Вдосконалення діяльності прокуратури – 
шлях до реформування кримінальної юстиції» 
проводиться громадською організацією 
«Центр громадської адвокатури» спільно з 
Львівським державним інститутом новітніх 
технологій та управління 
ім. В. Чорновола в рамках 
проекту «Вдосконалення 
діяльності прокуратури 
– шлях до реформування 
кримінальної юстиції» за 
підтримки програми 
«Верховенство права» Міжнародного фонду 
«Відродження».  
 


