ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у
всеукраїнській
науково-практичній конференції

«Господарське право та процес в умовах
трансформації суспільних відносин»
яка відбудеться 27 вересня 2018 року
в головному корпусі
Донецького юридичного інституту
МВС України
за адресою:
50065, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21
Мета конференції:
обговорення та пошук напрямів подолання
нагальних проблем господарського права та
процесу
Напрями роботи конференції:
● вплив сучасних макроекономічних процесів
на розвиток господарського права;
● тенденції
розвитку
господарськопроцесуального права в Україні;
● проблемні аспекти правового забезпечення
економічної безпеки суб’єктів господарської
діяльності та шляхи їх усунення;
● особливості
державного
регулювання
господарської діяльності та проблеми його
правового забезпечення;
● зарубіжний
досвід
кодифікації
господарського законодавства: історичні та
новітні тенденції.

До участі запрошуються:
науковці, викладачі, здобувачі вищої освіти;
працівники судових та правоохоронних
органів; представники органів місцевого
самоврядування, державних адміністрацій,
суб’єктів господарювання, громадських
організацій тощо
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська
Заявку на участь у конференції разом із
тезами
доповідей
просимо
надіслати
електронною поштою: dui_ccel@ukr.net.
в строк до 20 вересня 2018 року
Матеріали
конференції
будуть
опубліковані у вигляді електронної версії
збірника (формат pdf) та надіслані на
електронну пошту учасників конференції.
Вимоги до тез доповідей:
Тези мають бути виконані на актуальну
тематику, містити результат самостійного
дослідження
Тези приймаються до друку українською,
російською та англійською мовами.
Вимоги до оформлення:
1. Тези подаються в електронному варіанті у
форматі doc або docx;
2. Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4;
3. Верхнє, нижнє, праве, ліве поля – 20 мм;
4. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14
пт, інтервал між рядками – 1,5;
5. Назва доповіді – великими літерами
посередині рядка; нижче (через 2 інтервали
праворуч) прізвище та ініціали автора, назва
установи, де працює автор; науковий ступінь

та вчене звання (за наявності), далі (через 2
інтервали) – текст;
6. Текст має бути перевірений коректором;
7. Список використаних джерел (без повторів
оформлюється наприкінці тексту під назвою)
«Література», далі – перелік використаної
літератури з послідовною нумерацією за
абеткою, спочатку кирилиця, потім – латина.
Посилання на літературу в тексті наводяться у
квадратних дужках: вказується порядковий
номер джерела і сторінка, наприклад – [7, с. 19];
8. До тез авторів, які не мають наукового
ступеня, обов’язково додається рецензія
наукового керівника або витяг з протоколу
засідання кафедри про рекомендацію до
публікації;
9. Файл повинен бути названий прізвищем
учасника.
Наприклад
«Іванов_заявка»,
«Іванов_тези», «Іванов_рецензія».
Тези доповідей друкуються в авторській
редакції. Автори несуть відповідальність за
достовірність наведених фактів, посилань,
власних імен тощо. Редколегія залишає за
собою право відхиляти тези доповідей, що
подані з порушенням вимог, а також редагувати
їх.
Контактні телефони:
(098) 084-09-20 – доцент кафедри
господарсько-правових дисциплін,
Родіна Валерія Вікторівна
(050) 962-27-18 – профессор кафедри
господарсько-правових дисциплін,
Деревянко Богдан Володимирович
Перший проректор
Є.С. Назимко

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО
СУДОЧИНСТВА В КОНТЕКСТІ
ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ
Іванов І.І.
Донецький юридичний інститут
МВС України, кандидат юридичних наук,
доцент

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ
ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ № 3
КАФЕДРА
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ
ДИСЦИПЛІН

ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ,
ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ
Література
Заявка
на участь у всеукраїнській
науково-практичній конференції
«Господарське право та процес в

умовах трансформації суспільних
відносин»
Прізвище _______________________________
Ім’я ___________________________________
По батькові _____________________________
Науковий ступінь, вчене звання____________
Місце роботи, посада_____________________
Контактний телефон, e-mail________________
Назва доповіді __________________________
Форма участі в конференції
(очна / заочна) __________________________
50065, м. Кривий Ріг,
вул. Степана Тільги, 21,
Донецький юридичний інститут МВС
України
тел./факс (0564) 92-94-92,
e-mail: dui_ccel@ukr.net

Всеукраїнська
наукова-практична конференція
«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА
ПРОЦЕС В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНИХ
ВІДНОСИН»
27 вересня 2018 року
м. Кривий Ріг

