ВИМОГИ ДО ФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ДОПОВІДЕЙ:

ЗАЯВКА
на участь у науково-практичній конференції
«Глобальні виклики суспільства:
правові та економічні аспекти»
Прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю) __
Науковий ступінь, вчене звання ____________
Посада та місце роботи (повне найменування) __
Ідентифікатор ORCID (за наявності) _________
Місце навчання (назва закладу вищої освіти,
факультет, курс, група) _____________________
Дані про наукового керівника (для аспірантів,
студентів): прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
місце
роботи,
вчене
звання,
науковий
ступінь___________
Назва доповіді_________
Назва секції №____________
Контактний телефон ___________
e-mail ______________
Планую (потрібне виділити): виступити з
доповіддю; тільки друк матеріалів

- обсяг матеріалів доповідей – до 4-х сторінок
(включаючи перелік використаних джерел);
- мова: українська, англійська;
- шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий
інтервал – 1,5;
- поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см;
- перший рядок (ліворуч) Секція № __;
- другий рядок (ліворуч) УДК матеріалів доповіді;
- третій рядок (ліворуч) – ім’я, по батькові,
прізвище автора повністю, без скорочень жирним
шрифтом (прізвище великими літерами);
- четвертий, за необхідності п’ятий, рядок (ліворуч)
– науковий ступінь, вчене звання, посада та місце
роботи (навчання) автора (ПОВНІСТЮ БЕЗ
СКОРОЧЕНЬ);
- ІДЕНТИФІКАТОР ORCID (за наявності);
- нижче через інтервал (посередині рядка) назва
доповіді
великими
літерами
(напівжирним
шрифтом);
- через інтервал – текст матеріалів доповіді;
ПРИМІТКА
- посилання на використанні джерела (без
Організаційний комітет залишає за собою
повторів) подаються у квадратних дужечках із право на відмову від опублікування матеріалів
зазначенням номера джерела та конкретних доповідей, які:
сторінок, напр. [3, c.45-46], а назви джерел слід
- не відповідають тематиці конференції;
наводити в кінці матеріалів доповіді в порядку
- містять плагіат;
згадування у тексті (розділ - Список використаних
- не відповідають вимогам щодо їх
джерел);
оформлення;
- Список використаних джерел розміщується
- подані із порушенням встановленого
наприкінці тексту і повинен бути оформлений
строку.
відповідно до стандартів бібліографічного опису.
ПУБЛІКАЦІЇ
БУДУТЬ
НАВЕДЕНІ
В
АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ
Оргкомітет не завжди поділяє погляди авторів
публікацій.
За
достовірність
наукового
матеріалу,
професійного формулювання, фактичних даних,
цитат, власних імен, географічних назв, а також
розголошення фактів, що не належать відкритому
друку тощо відповідають виключно автори та їх
наукові керівники.

ВНЗ «КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН»

ЗАПРОШЕННЯ
Всеукраїнська науково-практична
конференція
«ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ
СУСПІЛЬСТВА:
ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ
АСПЕКТИ»
28 квітня 2021 року
м. Київ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ВНЗ
«КИЇВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН» запрошує Вас взяти
участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Глобальні виклики суспільства:
правові та економічні аспекти», яка відбудеться
28 квітня 2021 року.

Конференція відбудеться у дистанційній (за
допомогою ZOOM) та очній формах
(початок об 11.00)
Під час науково-практичної конференції
відбудеться обговорення питань за такими
напрямами (секціями):
1. Юридичні науки:
1.1. Теорія держави і права, історія держави і
права; філософія права, правові проблеми.
1.2. Господарське право та господарський процес;
цивільне право та цивільний процес, сімейне право.
1.3.
Адміністративне
право
та
процес,
інформаційне право, фінансове право.
1.4.
Кримінальне
право
і
кримінологія,
кримінально-виконавче
право,
кримінальнопроцесуальне право, криміналістика, юридична
психологія.
1.5. Земельне право, аграрне право, екологічне
право, природо ресурсне право.
1.6. Право інтелектуальної власності, правове
регулювання трансферу технологій.
1.7. Міжнародне право.
1.8.
Трудове
право,
право
соціального
забезпечення.
1.9. Конституційне право, муніципальне право.
2. Економічні науки:
2.1. Фундаментальні
категорії
та
закони
економічної теорії.
2.2. Концепція
розвитку
галузей
народного
господарства.

2.3. Фінансова та інвестиційна діяльність суб’єктів
господарювання в площині Індустрії 4.0.
2.4. Маркетинг
та
менеджмент
у
фокусі
можливостей нової економіки.
2.5. Тенденції розвитку банківської діяльності та
біржової торгівлі.
2.6. Страхування та фінансова безпека.
2.7. Облік,
аналіз
і
аудит
з
погляду
інституціональної економіки.
2.8. Парадигма
поведінкової
економіки
та
соціального капіталу.
2.9. Організація та адміністрування публічних
фінансів.
2.10. Теорія
та
практика
міжнародних
економічних відносин.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Матеріали конференції будуть опубліковані у
Збірнику матеріалів конференції та розіслані
учасникам конференції. Пересилка авторських
екземплярів за рахунок автора.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Секція № 1.2.
УДК 346.34
Іван Іванович ІВАНОВ,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри права,
факультету бізнесу та права, ВНЗ «Київський
університет ринкових відносин»
ORCID: https://orcid.org....
ПРАВОВА ПРИРОДА ТРАНСФЕРУ
ТЕХНОЛОГІЙ
/текст доповіді/
Список використаних джерел:
1.
2.

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Організаційний внесок за конференцію
становить 200,00 грн.
Публікації для докторів економічних та
юридичних наук є безкоштовними.
Сплата організаційного внеску за реквізитами:
ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»,
Код ЄДРПОУ 02030494, П/р № UA73 305299 00000
2600 3006 2193 01 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з
позначкою «Оргвнесок за конференцію».
Адреса оргкомітету:
02152, м. Київ, вул. Березняківська, буд. 26-Б
ВНЗ «Київський університет ринкових відносин».
Електронна адреса: 28042021@ukr.net

Для участі у конференції необхідно
надіслати одночасно:
1. Заповнену за зразком заявку.
2. Оформлені у відповідності до вимог матеріали.
3. Відскановану засвідчену рецензію наукового
керівника для учасників, які не мають наукового
ступеня.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора,
наприклад:
Іванов_заява;
Матеріали_Іванов;
КОНТАКТНІ ОСОБИ:
Рецензія_Іванов.
Секція Економічні науки: відповідальний секретар
оргкомітету ‒ Ольга Володимирівна Безпаленко,
ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ
тел. +38(050)252-16-84
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати Секція Юридичні науки: Відповідальний секретар
до 10 квітня 2021 року
оргкомітету ‒ Надія Володимирівна Загрішева,
на адресу електронної пошти: 28042021@ukr.net
тел. +38(063)630-77-72

