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Кафедра господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права 

запрошує студентів, аспірантів, науковців та юристів-практиків до участі в роботі 

круглого столу «Захист прав суб’єктів господарювання», який відбудеться 14 травня 2019 

року. 

Мета круглого столу: об’єднати науковців, юристів-практиків, аспірантів, 

студентів та курсантів для спільного обговорення актуальних питань захисту прав 

суб’єктів господарювання в Україні. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

ГОЛОВА: 

Никитченко Наталія Валеріївна – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри; 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Боднарчук Олег Григорович – д.ю.н., доцент, професор кафедри; 

Минюк Олена Юріївна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри, заступник завідуючого 

кафедрою з наукової роботи; 

Мілімко Лариса Василівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; 

Онишко Олег Володимирович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри; 

Макаренко Анастасія Сергіївна – к.ю.н., доцент кафедри; 

Починок Карина Борисівна – к.ю.н., доцент кафедри, заступник завідуючого 

кафедрою з навчальної та методичної роботи; 

Боднарчук Оксана Іванівна – к.ю.н., доцент кафедри; 

Будник Юлія Андріївна – к.ю.н., доцент кафедри. 



ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ: 

 

 тези доповіді (електронний варіант); 

 заявка (електронний варіант); 

 для студентів – рецензія наукового керівника (підпис рецензента повинен 

бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою інституту), якщо у співавторстві з 

науковим керівником – не обов’язково (можливо відсканований електронний варіант). 

 

Усі документи необхідно надіслати до 10 травня 2019 року (включно) на 

електронну адресу: makarenkoas81@gmail.com 

 

Форма проведення круглого столу: очна. 

Місце та час проведення круглого столу: ауд. 219 А, о 13-00. 

Початок реєстрації учасників – з 12-30.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 

Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4, надруковані в текстовому 

редакторі Microsoft Word 2003 або 7.0., орієнтація – книжкова. 

 Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм. 

 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14. 

 Міжрядковий інтервал – 1,5. 

 Абзацний відступ – 1,25 см. 

 Вирівнювання по ширині. 

 Список використаних джерел подається наприкінці тез в порядку згадування 

джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. При складанні списку 

літератури необхідно дотримуватися національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Київ: ДП 

«УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. 

 Малюнки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту. 

 Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад Іванов_Тези.doc, 

Іванов_Заявка.doc, Іванов_Рецензія). 

 Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові автора (шрифт напівжирний 

курсив, вирівняний по правому краю). 

 Другий та третій рядки – (шрифт курсив, вирівняний по правому краю) 

науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5). 

 Четвертий та п’ятий рядки для студентів обов’язково – прізвище та 

ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, посада, (шрифт 

напівжирний курсив, вирівняний по правому краю).  

 Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, 

вирівняний по правому краю). 

 Далі текст тез. 

Матеріали, які не відповідатимуть вказаним вище вимогам прийматися до 

розгляду не будуть!!! 

Вартість оргвнеску для відшкодування витрат на участь в круглому столі 

становить 70 грн. Оргвнесок вноситься безпосередньо через наукових керівників. 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ: 

Шевчук Дмитро Миколайович, 

студент групи ПБ-12-4 

ННІ права УДФС України 

Науковий керівник: Боднарчук О.Г., 

д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та процесу 

 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ 

 

Текст…[2, с. 23-25]. 
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ЗАЯВКА 

на участь у круглому столі 

«Актуальні питання господарського судочинства» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання), посада  

Науковий керівник (у разі його наявності)  

Контактний телефон  

E-mail  

Поштова адреса   

Тема доповіді  

Необхідність виготовлення сертифікату 

учасника 

 

Усі учасники круглого столу забезпечуються електронним збірником тез, який 

буде направлено на електронну адресу учасників, вказану у заявках, та сертифікатом 

учасника (за потребою). 

 

Адреса оргкомітету: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, 

Університет ДФС України, Навчально-науковий інститут права, кафедра господарського 

права та процесу, ауд. Е410. 

 

Питання з приводу круглого столу Ви можете з’ясувати за телефоном: 

(098) 767-36-32; (050) 233-23-23– Макаренко Анастасія Сергіївна; 

(067) 687-59-28, (063) 135-89-38 – Минюк Олена Юріївна. 


