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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги, вчені, науково-педагогічні працівники,
фахівці-практики, учителі, здобувачі усіх рівнів вищої освіти!
Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній
ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції
ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ
РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН:
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ ЧАСУ
8 грудня 2022 року
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Правове регулювання суспільних відносин в Україна в умовах воєнного стану.
2. Консолідація соціокультурного життя України: аксіологічні, волонтерські,
гуманітарні та освітні виміри.
3. Геополітичні виміри міжнародної підтримки України: санкційно-політичні,
військово-стратегічні, фінансово-економічні та еміграційні аспекти.
4. Стратегічні пріоритети післявоєнної відбудови економіки України.
5. Соціальні та цивілізаційні аспекти культурно-історичної травми: український
національний вимір.
Форма участі ‒ очно-дистанційна (передбачено очне пленарне засідання та
роботу секцій у форматі Zoom-конференції).
Мови конференції – українська, англійська та інші мови країн Євросоюзу.
Участь у конференції
БЕЗКОШТОВНО.

та публікація тез

(електронний збірник)

–

Форми участі: доповідь під час пленарного засідання та/або роботи секційних
засідань; публікація тез.

Заявки із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові учасника, посади або
статусу здобувача освіти, місця роботи або навчання та контактних даних, теми
доповідей, рукописи тез просимо надсилати до 1 грудня 2022 року на електронну
адресу: conferencepiep22@gmail.com
До початку конференції, на зазначену у відомостях про авторів електронну
адресу, усі учасники отримають електронний файл програми зібрання, а за його
результатами – електронний збірник матеріалів/
Загальні технічні вимоги до оформлення рукописів тез
 редактор – Microsoft Word; формат аркуша – А-4; шрифт – Times New
Roman; розмір шрифту – 14 кегль; інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25;
поля: усі – 2 см; вирівнювання – по ширині;
 на початку рукопису прописними літерами подається назва публікації, ім’я
та прізвища автора (авторів), а також зазначається посада або статус
здобувача освіти, місце роботи або навчання, науковий ступінь, вчене
звання, електронна адреса (для здобувачів освіти необхідно вказати
наукового керівника) (вирівнювання – по центру);
 через інтервал, з абзацу, починається основний текст дослідження;
 посилання в тексті подаються в квадратних дужках; перша цифра вказує
номер бібліографічного опису за переліком посилань, що подаються за
абеткою у кінці тексту, а після коми друкується номер сторінки цитованого
джерела (напр. [1, с. 245]);
 перелік посилань упорядковується за абеткою та бібліографічним
стандартом ДСТУ 8302:2015 та подається в кінці наукового тесту після
заголовка «Список використаних джерел» (по центру звичайними
літерами).
Вимоги до оформлення тез: обсяг – від 3 до 5 сторінок формату А 4; тези
обов’язково повинні містити постановку проблеми в загальному вигляді; виклад
основного матеріалу дослідження; висновки.
Приклад впорядкування тез
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Іван Петренко,
здобувач першого (бакалаврського) або другого (магістерського)
рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право»,
Полтавський інститут економіки і права
petrenko@ukr.net
Науковий керівник: Оксана Іваненко,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри правознавства та фінансів,
Полтавський інститут економіки і права
ivanenko@ukr.net
Податки є одним із основних джерел наповнення бюджету [1, с. 450].
Список використаних джерел:
1. Петров П. Податкова система України. Економіка України. 2016. № 1. С. 10-15.
Початок роботи пленарного засідання конференції: 8 грудня 2022 року об
11.00, ауд. 207, Полтавський інститут економіки і права, вул. Монастирська, 6,
м. Полтава.

Учасникам пленарного та секційних засідань буде розіслано запрошення з
ідентифікатором та кодом доступу до Zoom-конференції.
Контакти: Лісний Іван Анатолійович, відповідальний секретар Організаційного
комітету, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського
інституту економіки і права.
phone, viber та/або telegram: 099-44-15-573

Із пошаною
Оргкомітет конференції

