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ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Міжнародна науково-практична
конференція

«Господарська діяльність в
особливий правовий період»

30 березня 2022 року
м. Велико-Тирново
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі Міжнародної науково-
практичної конференції «
Господарська діяльність в
особливий правовий період», яка

відбудеться 30 березня 2022 року. За
матеріалами конференції буде видано
електронний збірник наукових праць
із присвоєнням е-ISBN (Болгарія),
який буде розміщено на сайтах
організаторів та наукових бібліотек.

Форма участі: заочна.
Робочі мови конференції:

українська, англійська, болгарська.
Для участі у заході необхідно

до 29 березня 2022 р. заповнити
онлайн-заявку:
https://forms.gle/sC4wE9wDEtdRG8
qH6 й надіслати: а) тези*;
б) відскановану рецензію (для осіб,
які не мають наукового ступеня) на
e-mail:
conference.ndipzir@gmail.com

За розміщення тез та доповідей
в електронному збірнику наукових
праць оплата не здійснюється.

Більш детальна інформація та
зразок оформлення тез на сайті –
http://ndipzir.org.ua/

*Приймаються наукові тези з різних
галузей правових та економічних наук.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ та
ГАЛУЗЕВІ НАПРЯМИ

КОНФЕРЕНЦІЇ:

- управління господарською
діяльністю в особливий правовий
період;
- організація та здійснення
господарської діяльності в
особливий правовий період;
- засоби підтримки
господарської діяльності під час
воєнного стану;
- застосування в особливий
правовий період механізмів
Індустрії 4:0.

ГАЛУЗЕВІ НАПРЯМИ:
1. Цивільне право і цивільний

процес; сімейне право; міжнародне
приватне право.
2. Господарське право;

господарсько-процесуальне право;
3. Трудове право; право

соціального забезпечення.
4. Земельне право; аграрне

право; екологічне право;
природоресурсне право.
5. Адміністративне право і

процес; фінансове право;
інформаційне право.
6. Кримінальне право та

кримінологія; кримінально-
виконавче право.

https://forms.gle/sC4wE9wDEtdRG8qH6
https://forms.gle/sC4wE9wDEtdRG8qH6
http://ndipzir.org.ua/


7. Міжнародне право.
8. Економіка та управління

підприємствами.
9. Менеджмент, маркетинг,

підприємництво, торгівля та
біржова діяльність.

ВИМОГИ
до оформлення тез

текст виконаний в Microsoft Word
6.0 (7.0) для Windows з розширенням_rtf;

обсяг доповідей від 6 сторінок при
форматі сторінки А4 (297х210 мм),
орієнтація – книжкова;

поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм,
верхнє, нижнє – 20 мм;

шрифт – Times New Roman, кегль –
14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль –
Normal;

перший рядок – П.І.Б. автора
повністю (шрифт: напівжирний курсив,
вирівняний по центру);

другий рядок – посада, місце роботи
(шрифт: курсив, вирівняний по центру);

третій рядок – код ORCID (якщо є)
(шрифт: курсив, вирівняний по центру);

четвертий рядок – назва доповіді
(шрифт: напівжирний курсив, вирівняний
по центру);

наступний абзац – анотація
(приблизно 500 знаків з пробілами) (кегль
– 12);

наступний абзац – ключові слова
(від трьох до п’яти) (кегль – 12);

наступний абзац – П.І.Б. автора
повністю англійською;

наступний абзац – посада, місце
роботи англійською;

наступний абзац – назва доповіді
англійською;

наступний абзац – анотація
англійською (кегль – 12);

наступний абзац – ключові слова
англійською (кегль – 12);

наступний абзац – текст доповіді;
перелік використаних джерел

наводиться у кінці тексту. Посилання на
джерела оформлюються у квадратних
дужках.

Переклад або мовою іноземного
оригіналу (для України і Болгарії)
літератури;

сторінки не нумеруються;
електронний варіант доповіді

повинен мати назву, яка відповідає
прізвищу та імені учасника та збережений
у форматі «.doc».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ФАЙЛІВ
1. Karnauh A.I. _ Thesis.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Карнаух Аліна Іванівна
кандидат юридичних наук, доцент

кафедри міжнародного права НЮУ імені
Ярослава Мудрого
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ДО ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ

ПРАВА ПОСТІЙНОГО

КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ

ДІЛЯНКОЮ

Наукова робота присвячена
дослідженню проблем, що виникають із
права постійного користування
земельною ділянкою на підставі
державного акту. Автор проаналізував
чинне законодавство, практику
Верховного Суду та зробив відповідні
висновки.

Ключові слова: право постійного
користування землею, практика
Верховного Суду, спадщина.

Karnauh Alina Ivanovna
Ph.D, Associate Professor of the

International Law Department of Yaroslav
Mudryi National Law University

TO THE ISSUE OF
INHERITANCE OF THE PERMANENT

USE OF LAND

The scientific work is devoted to the
study of problems arising from the right of
permanent use of a land plot on the basis of a
state act. The author analyzed the current
legislation, the Supreme Court's case-law and
made the relevant conclusions.



Keywords: right of perpetual use of
the land, practice of Supreme Court,
inheritance.

У зв’язку із нагальною
потребою в сучасних економічних умовах
[…текст тез доповіді…]
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