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Львівський державний університет 
внутрішніх справ - багатопрофільний 
заклад вищої освіти МВС України, який 
готує фахівців освітніх ступенів:

• «бакалавр» за спеціальностями 
«Право», «Правоохоронна діяльність», 
«Інформаційні системи та технології», 
«Психологія», «Облік і оподаткування»,

«Фінанси, банківська справа та страхування» та
«Менеджмент».

• «магістр» за спеціальностями «Право», «Правоохоронна 
діяльність», «Психологія», і:Фінансова розвідка» та 
«Менеджмент»;

• «доктор філософії» за освітньо-науковими програмами
«Право» (спеціальність «Право»), «Економічна безпека 
соціально-економічних систем» (спеціальності
«Менеджмент», «Економіка»), «Психологія та менеджмент 
організації» (спеціальності «Психологія», «Менеджмент»),

В університеті функціонують 3 інститути:
1. Інститут з підготовки фахівців для підрозділів 

Національної поліції, до складу якого входять 
З факультети:
■ факультет № 1 - з підготовки фахівців для підрозділів 
слідства;
* факультет № 2 - з підготовки фахівців для підрозділів 
кримінальної поліції;
■ факультет № 3 - з підготовки фахівців для підрозділів 
превентивної поліції.

2. Інститут права.
3. Інститут управління, психології та безпеки.
В університеті діє відділення організації освітньо-наукової 

підготовки (докторантура і аспірантура (ад ’юнктура).
Університет успішно співпрацює з освітніми закладами 

Федеративної Республіки Німеччини, Азербайджанської 
Республіки, Республіки Польща, Чеської Республіки, Республіки 
Сербія, Республіки Молдова, Грузії, Республіки Таджикистан, а 
також Консультативною Місією Європейського Союзу в Україні.

За детальною інформацією звертайтесь до відділу 
профорієнтаційної роботи т комунікаційної роботи 
(032) 261-53-22, 0679224670 та приймальної комісії 
(032) 295-47-73.

Україна, 79007,
м. Львів, вул. Городоцька, 26;

www.lvduvb.edu.ua
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Шановні колеги!

18 листопада 2022 року Львівський 
державний університет внутрішніх справ 
проводить Всеукраїнську наукову конференцію 
здобувачів вищої освіти «Механізм 
функціонування громадянського суспільства в 
умовах війни (осінні читання)».

Напрями роботи конференції:

- новітні виклики та проблеми захисту прав 
людини в умовах війни;

- сучасні проблеми адміністративного 
права та процесу;

- кримінально-правові, кримінологічні,
кримінально-процесуальні та криміналістичні 
проблеми протидії злочинності в умовах 
воєнного стану;

- трансформація приватного права за умов 
євроінтеграції;

- суспільні науки про загрози для сучасної 
України та шляхи їх подолання.

До участі у роботі конференції 
запрошуються здобувані освітніх та освітньо- 
наукових ступенів (курсанти, студенти, 
магістранти, аспіранти, ад’юнкти) закладів 
вищої освіти.

Конференція відбудеться у змішаному 
(стаціонарно-дистанційному) форматі з 
використанням платформи Zoom. Ідентифікатор 
та код доступу будуть розміщені на сайті 
ЛьвДУВС.

Вимоги до оформлення тез:

> Обсяг тез доповідей: до 3-х сторінок. 
Текстовий редактор - Microsoft Word (6.0-9.0). 
Шрифт - Times New Roman. Формат сторінки А4 
(210x297 мм). Поля - по 20 мм. Кегль - 14. 
Міжрядковий інтервал - 1,5. Стиль - Normal.

> Відомості про авторів (вирівнювання по 
правому краю):

- прізвище та ініціали - шрифт напівжирний;
- назва установи, де навчається автор - у 

дужках курсивом.
> Назва тез: вирівнювання по центру, шрифт 

напівжирний, прописні літери.
> Текстова частина: вирівнювання по ширині 

(через один інтервал після назви доповіді).
> Список використаних джерел: подається в 

порядку посилання наприкінці тез. У тексті 
посилання вказуються у квадратних дужках з 
порядковим номером джерела за списком, через 
кому - номер сторінки.

Зразок
Іваненко В.О.

(Львівський державний університет 
внутрішніх справ}

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

Текст доповіді [1,с. 179]. ...
Список використаних джерел:
1. Баулін Ю. В. Обставини, що виключають 

злочинні діяння. Право України. 2017. № 4. С. 178-187. 
(оформлення літератури за новими вимогами 
відповідно до ДСТУ 8302:2015).

Матеріали, які не відповідають вказаним 
вимогам і подані невчасно, розглядатися та 
публікуватися не будуть.

Назви файлів повинні містити прізвище 
основного автора та тип документа:

Іваненко-тези,
Іваненко-заявка, 
Іваненко-рецензія.

До початку роботи конференції планується 
видання збірника тез доповідей його учасників. 
Збірник буде розміщено в електронній 
бібліотеці ЛьвДУВС.

Заявку на участь у конференції, тези 
доповідей і рецензію наукового керівника 
просимо надіслати до 14 жовтня 2022 року 
електронною поштою (vonr@lvduvs.edu.ua) з 
поміткою «на конференцію 18.11.2022».

Адреса оргкомітету:
79007, вул. Городоцька, 26, м. Львів.
Львівський державний університет 

внутрішніх справ.
Відділ організації наукової роботи.
Наукове товариство студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та 
молодих вчених.

Електронна адреса: 
vonr@lvduvs.edu.ua

Контакти оргкомітету:
(032) 258-69-54 - відділ організації наукової 

роботи;
096-374-87-69 - науковий співробітник 

Шевців Юлія Михайлівна.
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