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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції

 «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: 
ДОСВІД КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ»

Метою конференції є розгляд різних підходів до провадження політики захисту прав на-
ціональних меншин в Україні та країнах Вишеградської групи, виявлення проблем і загроз 
у сфері реалізації етнополітики сучасними європейськими державами, а також вироблення 
рекомендацій для владних інститутів щодо їх попередження та запобігання. 

Конференція відбуватиметься на засадах мультидисциплінарного підходу, що створить 
ефективну дискусійну платформу для обговорення ключових здобутків і головних викликів 
у сфері захисту прав національних меншин в Україні та державах ЄС,  зокрема, у країнах Ви-
шеградської групи, а також забезпечить дієву комунікацію між науковими центрами, інститу-
тами громадянського суспільства та органами державної влади.    

Завданням конференції є висвітлення, апробація та популяризація наукових досягнень 
вітчизняних і закордонних дослідників, представлення кращих державних практик у сфері 
захисту прав національних меншин, надання рекомендацій для органів державної влади із 
врахуванням пропозицій представників національних меншин.

До участі у конференції запрошуються представники наукових кіл, громадянського сус-
пільства, органів державної влади, іноземних держав та міжнародних організацій, ЗМІ, а та-
кож  усі зацікавлені особи. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Роль урядових і неурядових інститутів у становленні етнополітики  держав Вишеград-
ської групи та України у постбіполярний період.
 Політико-правове забезпечення діяльності та функціонування національних меншин у 

країнах Вишеградської групи.
 Проблема співвідношення національних і наднаціональних стандартів у галузі захисту 

прав національних меншин.
 Культурно-освітні осередки національних меншин у країнах Вишеградської групи.
 Розвиток сучасної державної політики України щодо захисту прав національних 

меншин.
 Сучасні глобальні виклики та міжнародне співробітництво у сфері захисту прав націо-

нальних меншин.
Результати конференції будуть опубліковані у колективний монографії «ДЕРЖАВНА 

ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ДОСВІД КРАЇН ВИШЕ-
ГРАДСЬКОЇ ГРУПИ».

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

Дата проведення заходу: 18-19 червня 2019 р.
Місце провдення: м. Львів (головний корпус Національного університету «Львівська по-

літехніка», актова зала, м. Львів, вул. С.Бандери, 12).
Робочі мови конференції: українська та англійська.
Форма участі: очна/заочна.
Реєстрація учасників: 18 червня 2019 року о 10.00 год.
Зголошення про участь: до 20.05.2019 р. необхідно заповнити онлайн заявку за посилан-

ням http://science.lpnu.ua/uk/spnmrp-2019
Термін надсилання статті до колективної монографії: до 20.05.2019 р.



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

 Надіслані статті повинні бути написані українською, англійською або мовами країн 
Вишеградської групи 
 Текст статті повинен бути виконаний у текстовому редакторі Microsoft Word (фор-

мат *doc.).
 Обсяг статей – від 22 до 25 тис. знаків.
 Формат сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова.
 Усі поля – 20 мм.
 Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 
 Відступ першого рядка – 1,25 мм, вирівнювання по ширині.
 Стаття повинна включати назву, анотацію англійською мовою (до 500 знаків) та клю-

чові слова  (до 8 слів).
 Посилання на джерела в тексті подавати в алфавітному порядку в квадратних дужках 

із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки: [1, с. 243]. При посиланні на 
електронне джерело вказується тільки номер джерела – [2]; посилання на кілька джерел по-
давати за зразком: [3, с. 28; 4, с. 63–65], або [1; 5; 10], або [1–5].
 Надіслані файли (статті) повинні бути названі прізвищем та ініціалами автора (першо-

го автора, коли стаття публікується у співавторстві).

РОЗТАШУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

Ім’я, прізвище автора, 
науковий ступінь, вчене звання, 

посада, заклад
e-mail

НАЗВА
TITLE

Анотація: текст
Ключові слова: 5-8 слів
Annotation: text
Keywords: 5-8 words
Текст  [1].

Список використаних джерел:
1. Алфавітний порядок

Відповідальність за зміст статей та достовірність поданої інформації несуть автори. Статті, 
які будуть оформленні із порушенням вимог, не будуть рекомендовані до друку. Про резуль-
тати відбору буде повідомлено автора до 30 травня 2019 року. 

Участь у конференції та публікація статей у колективній монографії є безкоштовними та 
реалізуються за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду та Міністерства закордон-
них справ Республіки Корея.
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