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ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«Правове забезпечення інтеграції України в 

європейський політичний, економічний, безпековий, 

інтелектуальний простір» 
 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо науковців, юристів-практиків, державних службовців, 

експертів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, 

здобувачів наукових ступенів, представників політичних партій, громадських 

організацій та засобів масової інформації та усіх зацікавлених осіб взяти участь 

у Всеукраїнській науково-практичній конференції за темою «Правове 

забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, 

безпековий, інтелектуальний простір», присвяченій пам’яті професора В.Д. 

Волкова. 

 

Мета конференції – висвітлення нових наукових поглядів, аналіз 

актуальних проблем, обмін досвідом з актуальних питань правового 

забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, 

безпековий, інтелектуальний простір. 

 

Робота конференції планується у формі двох сесій та чотирьох пленарних 

дискусій-обговорень:  

- Забезпечення національної безпеки в умовах європейського та 

євроатлантичного курсу України.  

- Прикордонне співробітництво регіонів. Трудова та інтелектуальна 

міграція українців.  

- Механізми та практика захисту економічних інтересів України. 

- Забезпечення доступу до правосуддя і захисту прав. 

 

Мова конференції: українська, російська, англійська.  



Дата проведення конференції: 23 квітня 2019 року. 

 

Місце проведення конференції: Хмельницька філія «Бізнес-інноваційний  

центр «ДонНУ-Поділля», м. Хмельницький,  

вул. Свободи, 36. 

 

Кінцевий строк подання заявки (за формою, що додається): 12 квітня 2019р. 

(включно).  

 

Форма участі: очна, заочна.  

 

Для участі в конференції необхідно до 23 квітня 2019 року (включно) 

надіслати тези доповіді (оформлені відповідно до вказаних вимог) до 5 сторінок 

на електронну адресу: turchenko@donnu.edu.ua.  

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача з вказівкою для 

заявки – Заявка (напр., Заявка_Василенко), для тез – Тези (напр., 

Тези_Василенко). 

 

Вимоги до оформлення тез: 

• назва пленарної дискусії відповідно до переліку, який вказано вище 

(шрифт Times New Roman №12); 

• через один інтервал назва доповіді посередині рядка (всі слова 

великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman №14, напівжирний;  

• нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові 

автора, повна назва установи, де працює/навчається автор: шрифт Times New 

Roman №14;  

• через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: 

формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,5 см, шрифт Times New Roman 

№ 14, міжрядковий інтервал 1,5; 

• посторінкове розташування посилань з окремою нумерацією на кожній 

сторінці без списку джерел в кінці тексту. 

 

Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений 

нашим повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення 

просимо звернутися до контактних осіб. 

 

За результатами роботи конференції планується опублікування збірника 

матеріалів конференції. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у 

публікації матеріалів, що не відповідають вимогам до змісту та оформлення. 

Відповідальність за висвітлений матеріал несуть автори доповідей.  

Збірник матеріалів буде надісланий після проведення конференції на 

поштову адресу, вказану в заявці. 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, 

економічний, безпековий, інтелектуальний простір» 

23 квітня 2019 року, м. Хмельницький 

 

Прізвище, ім’я, по батькові:  

Науковий ступень, вчене звання:   

Місце роботи/навчання:   

Посада:  

Поштова адреса:  

Контактний телефон:  

E-mail:  

Пленарна дискусія  

Назва доповіді:  

Форма участі:  

 

Контактні особи: Турченко Ольга Григорівна +380504232352 

Гундерук Людмила Миколаївна +380973079198 


