ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
360-річчя
Львівського національного університету
імені Івана Франка
90-річчя
Дипломатичних студій
30 років відновлення
кафедри міжнародного права

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас 8 жовтня 2021 р. взяти участь у круглому столі на
тему «Міжнародне право у світі динамічних змін: контури
майбутнього міжнародного правопорядку», який проходитиме в
рамках Міжнародної наукової конференції “Дипломатія єднає:
новітні перспективи спільних традицій” у науковій бібліотеці
Львівського університету.

Формати участі: виступ та (або) співавторство у колективній
монографії.
Кінцева дата подання тем виступів: 31 травня 2021 р.
Кінцева дата подання рукопису до колективної монографії: 12
липня 2021 р.
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Тема монографії:
«Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього
міжнародного правопорядку»
Пропоновані розділи:
1. Верховенство міжнародного права у світі динамічних змін
2. Сучасна інтерпретація міжнародного договору
3. Дотримання прав людини в умовах кризи
4. Міжнародна юстиція як фактор забезпечення верховенства
права
5. Європейське право, як основа регіонального правопорядку
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Вимоги до оформлення рукописів:
рукопис готувати українською;
загальний обсяг рукопису 30 000 - 40 000 символів з пробілами;
текстові файли подавати в формі Word, набрані шрифтом Times
New Roman (кегль 14; 1,5 інтервал);
файли слід називати за прізвищем автора (першого автора)
латинськими літерами;
на початку рукопису подати НАЗВУ ПІДРОЗДІЛУ у виносці до
якого зазначити: ім’я, прізвище автора, науковий ступінь, вчене
звання, посаду та місце роботи, ORCID iD, e-mail;
посилання у тексті подається посторінково у короткій формі, згідно
правил оформлення підрядкового бібліографічного посилання
(ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне
посилання. Загальні вимоги та правила складання» URL:
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf).
Список використаних джерел додатково в кінці рукопису не
подається.

Матеріали надсилати на електронну адресу контактних осіб:
Проф. В. Репецький (repetsky-vasyl@ukr.net)
Доц. І. Земан (izeman@ukr.net)
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Зразок оформлення рукопису

НАЗВА ПІДРОЗДІЛУ*

Текст рукопису

_____________
* Ім’я, прізвище автора, науковий ступінь та вчене звання, посада та
місце роботи, ORCID iD, e-mail.
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