
Додаток 1 
 

«Актуальні проблеми розвитку права і 
держави в умовах міжнародних інтеграційних 

процесів» 
 

ЗАЯВКА 
на участь у конференції 

 
ПІБ______________________________________

__________________________________________  

Науковий ступінь__________________________ 
Вчене звання______________________________ 

Посада  __________________________________ 

Організація (повна назва)____________________ 
Тема доповіді _____________________________ 

__________________________________________ 
№ секції __________________________________ 
 
Прошу замовити місце в готелі / гуртожитку  
 
з ____________ 2013 р. по ____________2013 р. 

Координати для контакту: 
 
Тел.: _____________________________________ 
 
Електр. адреса:____________________________ 
 
У разі необхідності запрошення до участі у 
конференції потрібно вказати ПІБ керівника 
організації, його посаду та юридичну адресу. 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
29 листопада 2013 р., п’ятниця 

 
8.00 –  9.50 реєстрація учасників  
 
10.00 – 12.00 відкриття конференції, пленарне 
засідання 
 
12.00 – 13.30 перерва 
 
13.30 – 16.30 робота секцій 
 
16.30 – 17.00 заключне пленарне засідання, 
закриття конференції 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 
 

 
 
 
 

 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ  

 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

ПРАВА І ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 
МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ» 
 
 

Конференція відбудеться  
29 листопада 2013 р.  

   в Академії митної служби України 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпропетровськ 
2013 р. 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
     Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми розвитку права і держави 
в умовах міжнародних інтеграційних процесів» 

 
Планується робота за секціям: 

 
Секція 1. Міжнародні інтеграційні процеси: 
теоретико- й історико-правове осмислення та 
реалії минувшини й сьогодення. 
 
Секція 2. Актуальні проблеми розвитку 
цивільних, господарських, екологічних та 
трудових правовідносин. 
 
Секція 3. Розвиток адміністративного та 
митного права в Україні. 
 
Секція 4. Запобігання та протидія кримінальним 
правопорушенням у сфері забезпечення 
економічної та митної безпеки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
Для участі в конференції необхідно до  

21 жовтня 2013 р. надіслати на електронну 
адресу оргкомітету naukvid@ukr.net: 

 заявку на участь у конференції (Додаток 1);  
 тези доповіді; 
 фотокопію квитанції про сплату оргвнеску (або 

інше підтвердження оплати). 
Заявка та тези доповіді направляються в 

одному файлі, назва якого – прізвище та ініціали 
імені латинськими літерами (наприклад, 
IvanenkoM.doc). Учасникам конференції 
обов’язково зазначити тему електронного листа 
(наприклад, «Участь у конференції IvanenkoM»). 

 
Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 
 
Організаційний внесок складає 100 грн. Він 

використовується на часткове покриття витрат, 
пов’язаних з друкуванням матеріалів 
конференції.  

 
Реквізити для сплати оргвнеску: 

Академія митної служби України 
ОКПО 24613078,  
ГУДКСУ у Дніпропетровській обл.,  
МФО 805012,  
р/р 31255272212558,  
за участь у конференції 
 

Оргкомітет залишає за собою право на 
відмову в публікації матеріалів, які за своїм 
науковим рівнем, оформленням та термінами 
подання не відповідають встановленим вимогам, 
а також на обмеження кількості тез від одного 
автора (у співавторстві) – не більше одних. 

 

Видання матеріалів конференції планується 
до її початку, видача авторам – при реєстрації. 
Кращі доповіді можуть бути рекомендовані до 
опублікування у фаховому збірнику наукових 
праць Академії згідно з вимогами до публікацій 
(більш детальна інформація – на сайті 
www.amsu.dp.ua).  
 

Реєстрація учасників перед початком 
конференції відбуватиметься за адресою:  
вул. Дзержинського, 2/4 (корпус № 1 Академії), 
актова зала. 
 
Інформацію можна отримати на сайті Академії 
www.amsu.dp.ua, а також за телефоном: 

(0562) 47-18-32 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
 

Академія митної служби України, 
вул. Дзержинського, 2/4, кімн. 215, 
м. Дніпропетровськ, 
49000 
 

 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  
ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 
- матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” 

редактора Microsoft Word; 
- обсяг тез – 2 повних сторінки формату А-4; 
- поля:  верхнє та  нижнє – 20 мм, ліве та праве – 

25 мм; 
- шрифт Time New Roman, 14 пт, одинарний 

міжрядковий інтервал; 
- назву доповіді друкувати напівжирним 

шрифтом.  
На середині наступного рядка друкуються 
прізвище та ініціали автора (та співавторів), 
далі у дужках – повна назва організації та 
місто. Кількість співавторів – не більше 
трьох.  


