
Міжнародній юридичній науково-практичніи 
Інтернет-конференції на тему.

«ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ:
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА 

ПРАКТИКА»



Вимоги ДО оформлення тез наукових
поповідей: 1

обсяг -  ВІД З до 20 сторінок, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль, звичаинии 
міжзнаковий інтервал, 1,5 міжрядковий 
інтервал, усі поля 20 мм,
робочі мови конференції -  українська, 
російська, польська, англійська та німецька 
зверху но центру -  назва тез великими 
літерами, через інтервал нижче П , 
науковий ступінь, вчене звання та посада 
місце роботи чи навчання автора. Нижче 
через інтервал друкується текст, 
перелік використаних джерел оформляється 
(по мірі посилання на них) в кінці тексту, 
Відповідно до ф р р м и Ж ім о ж а д с і™  
сайті). У тексті посилання подаються У 
квадратних дужках, наприклад: [4, с.

, текст має бути перевірений та 
відредагований остаточно.

Приклад оформлення.

НАЗВА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ

ПРІЗВИЩЕ Ім’я По батькові,
науковий ступінь, вчене звання, 

посада, місце роботи чи навчання

Текст ....
«

Список використаних джерел:
1 .

Фінансові аспекти
Організаційний внесок для розміщення на 

сайті та публікації тез доповіді У тірнику 
матеріалів конференції становить Зо грн з 
кожну (повну чи неповну) сторінку поданих тез 
доповіді. Вартість пересилки одною 
авторського примірника збірника матеріалів 
конференції в межах України становить р

Вартість кожного додаткового примірника 
збірника матеріалів конференції становить
50 грн.

Для учасників з інших країн організаційний 
внесок становить 5 USD за кожну (повну чи 
неповну) сторінку поданих тез доповіді, що 
включає т н у  поштової пересилки одного 
авторського примірника збірника матеріалі 
конференції. Вартість та пересилка кожного 
додаткового примірника збірника матеріалі 
конференції становить 10 USD.

Ррігаічити ДЛЯ сплати організаційного внеску 

Для учасників з України -  банківським

ПЄРр Г ; ^ ” М)(хранзитаий) Р ^ о к
29244825509100 КБ «ПриватБанк»

- МФО 305299
- код ОКПО 14360570
- Призначення платежу: Поповнення

рахунку 4731П856Д899_2712, Тимків 
Володимир Михайлович (ШН
2638420211).

Також у призначенні платежу можна вказати 
прізвище та ініціали учасника конференції 
Гнеобов’язково).

Для іноземних учасників -  грошовим

ПЄРОдержувач: Тимків Володимир Михайлович
(Tvmkiv Volodymyr); . . .  .

' Платіжні системи: Western Union,
PrivatMoney; UNIStream; Золота Корона,
Comstar. Або SWIFT-переказом за реквізитами.
SWIFT. тг

Банк ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві
(Філія “Київське РУТ Інвестиційне відділення, 
04119, Україна, м. Київ, вул. Якіра, 8).

Учасникам конференції необхідно 
враховувати насту пшіїН

-П ісля направлення матеріалів оргкомітет 
обов’язково відповідає на Ваш
підтвердженням про їх отримання.

-Для участі у конференції приймаються 
матеріали, які раніше не публікувалися.

-Подані матеріали повинні бути регельн 
вичитані, оскільки додатково не редагуються.

- Відповідальність за зміст тез доповіде
несуть їх автори та рецензенти.

- Співавторство -  не більше двох авторів. 
-Назва секції, в якій слід розмістити тези

доповіді, вказується автором у заявці.

тгппрпииати організаційного комітету

Адреса: поштовий індекс 04050, Україна, м. Київ,
вул. Мельникова, 6, поштове віадшення звязку 
№50 а/с № 57, (відповідальна особа Тимків В.М.). 
Контактний телефон: +38 098 03 899 9

Електронна пошта: L egslA xtiv ity^
Сайт: www.T epalActivity.comma

Т х д ем ,7 р (т і Вашій Оргкомітет!

http://www.T

