For the attention of the scientific community!
We invite you to participate in the international conference,
dedicated to the memory of Yuriy Romanovych Shveda,
called: "Political parties and elections: Ukrainian
and World Practice" organized by the Department
of Political Science of the Faculty of Philosophy of
Lviv Ivan Franko National University. The conference
will be held on the 7–8 October, 2016 in Lviv at 1,
Universytetska Street.

Conference languages: Ukrainian, Polish and English.
The conference will take place at the following scientific
subdivisions:
1. Y.R. Shveda: the scientist, the teacher, the personality.
2. Ukrainian parties and the multiparty system.
3. Parties and party systems: international experience.
4. Party and electoral systems: institutional and procedural
correlations.

The planned scientific conference subdivisions will
operate successively. Also, round tables, workshops,
video presentations and online Skype speeches for the
participants from abroad are planned to be held as
well.
According to the results of preparation and holding
the conference, a collection of scientific articles and
abstracts by the participants called "Political parties
and elections: Ukrainian and international practice"
will be published. It is envisaged that the collection
will be presented during the days of the scientific
conference. Also, potential participants should take
into consideration that "external" participation in the
conference will be prohibited.





on an A4 sized page, typed with 14 size Times
New Roman font, single line spacing, and a 1 cm
paragraph indentation;
page borders: top, bottom, left and right – 2 cm;
references are to be in square brackets, immediately
after the citation and in alphabetical order in the
list of sources/references;
the list of sources/references should be located
at the end of the article/abstract in alphabetical
order: first in Cyrillic, then in Latin script.
Sample of an article/speech abstract:

Vitaliy Lytvyn
Lviv University (PhD, Associate Professor of Political Science)

The conference committee established the following
list of requirements for its alleged members:

Theoretical and methodological parameters and approaches
to the typology of party systems and the empiricalcomparative results of their verification in Ukraine

1) in order to register for the participation in the
conference, potential participants should email the
Organizing Committee (i.e. Associate Professor of the
Department of Political Science – Lytvyn Vitaliy – at
lytvyn.vitaliy@gmail.com) by August 15th, 2016. The
email should contain the name of the article (speech
abstract), indicate the names of the authors of the articles
or abstracts, place of employment, degree and the chosen
scientific subdivision;

The text of the article/abstract (indention – 1 cm)
[5, p. 276–277]. Aligned to page width.

2) by August 25th, 2016 the potential participants are
to send the full text of their articles/speech abstracts
to the above mentioned email addresses and make sure
they meet the requirements laid down below.
Requirements for articles and speech abstracts for
the international scientific conference "Political parties
and elections: Ukrainian and World practice":
 the maximum volume of the article or speech
abstract is 0,5 printed sheet (or 20000 characters)

References
1. Sources (A-Z).
2. First, in Cyrillic, then in Latin script.

The Organizing Committee reserves the right to select
articles and abstracts for printing and has the right to
reject abstracts and/or articles that are not relevant to the
conference and research subdivision or the requirements
for registration.
Meanwhile, the Organizing Committee will partly cover
the cost of transportation in Ukraine, accommodation
and meals during the conference.
For further information, please contact the Deputy
Dean of the Faculty of Philosophy – Lytvyn Vitaliy
Serhiyovych (lytvyn.vitaliy@gmail.com).

До уваги наукового співтовариства!
Запрошуємо Вас до участі у міжнародній науковій
конференції пам’яті Юрія Романовича Шведи
"Політичні партії і вибори: українські та світові
практики", організованої кафедрою політології
філософського факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка. Конференція
відбуватиметься 7–8 жовтня 2016 року у Львові
за адресою: Львівський національний університет
імені Івана Франка, вул. Університетська 1.

Робочі мови конференції: українська, польська й
англійська.
Конференція відбуватиметься за такими науковими
секціями, як:
1. Ю.Р. Шведа: науковець, педагог, особистість.
2. Українські партії та багатопартійність.
3. Партії та партійні системи: світовий досвід.
4. Партійні та виборчі системи: інституційнопроцесуальна кореляція.

Плановані наукові секції конференції працюватимуть
почергово. Окрім того, передбачено проведення
круглих столів, майстер-класів, здійснення відеопрезентацій і забезпечення скайп-виступів для
учасників з-за кордону.
За результатами підготовки та проведення наукової
конференції буде опубліковано збірник наукових
статей і тез її учасників – "Політичні партії і вибори:
українські та світові практики". Передбачено, що
збірник буде представлено в дні проведення наукової
конференції. Водночас, заочної участі у науковій
конференції не передбачено.





поля: знизу, зверху, зліва та справа – 2 см;
посилання в квадратних дужках одразу після
цитування і за алфавітним порядком у списку
використаних джерел;
список використаних джерел в алфавітному
порядку після тексту статті/тез виступу: спершу
кирилицею, потім латиницею.
Зразок оформлення статей або тез виступу

Віталій Литвин
Львівський національний університет імені Івана Франка
(доцент кафедри політології, кандидат політичних наук)

Організаційний комітет конференції встановлює
перелік вимог до її ймовірних учасників:

Теоретико-методологічні параметри і підходи до
типологізації партійних систем та емпіричнопорівняльні результати їх верифікації в Україні

1) для реєстрації своєї участі у конференції треба
до 15 серпня 2016 року надіслати на електронну
адресу організаційного комітету (зокрема доцента
кафедри політології Литвина Віталія Сергійовича –
lytvyn.vitaliy@gmail.com) назву своєї статті або тез
виступу на конференції з вказанням Прізвища та
Імені автора статей чи тез, місця праці, наукового
ступеня, обраної наукової секції;

Текст статті чи тез виступу (абзацний відступ – 1
см) [5, с. 276–277]. Вирівняно по ширині.

2) до 25 серпня 2016 року надіслати на вказану
електронну адресу повний текст своєї статті або
тез виступу на конференції, оформлений відповідно
до встановлених нижче вимог.
Вимоги до оформлення статей і тез виступів на
міжнародній науковій конференції "Політичні партії
і вибори: українські та світові практики":
 максимальний обсяг рукопису статті або тез
виступу – 0,5 друкованого аркуша (чи 20 тис.
друкованих знаків) у форматі А4, з кеглем 14,
шрифтом Times New Roman, міжрядковим
інтервалом 1, абзацним відступом 1 см;

Список використаних джерел
1. Джерела (за алфавітом).
2. Спершу кирилицею, потім латиницею.

Організаційний комітет залишає за собою право
відбору матеріалів статей і тез для друку, а також
має право відхилення статей чи тез виступів і самих
виступів, які не відповідають тематиці конференції,
обраним науковим секціям чи встановленим вимогам
до оформлення.
Водночас, організаційний комітет частково буде
покривати витрати на перевезення в межах України,
проживання та харчування під час конференції.
За додатковою інформацією прохання звертатись
до доцента кафедри політології, заступника декана
філософського факультету з наукової роботи Литвина
Віталія Сергійовича (lytvyn.vitaliy@gmail.com).

