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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення I Міжнародної міжгалузевої конференції
«Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії
та України»
07 грудня 2018
м. Рига (Латвія)
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній міжгалузевій конференції
«Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та
України», яка відбудеться 07 грудня 2018 року в Балтійській Міжнародній
Академії (Латвія, м Рига, вул. Ломоносова ¼).
За матеріалами конференції буде видано електронний збірник з
присвоєнням е-ISBN, який буде розміщений на сайтах організаторів та наукових
бібліотек.
На конференцію запрошуються: 
провідні вчені в області різних галузей
права і економіки, практикуючі юристи, викладачі, магістранти та аспіранти,
докторанти вузів, інші фахівці.
Сфери правових наук:
1. Теорія держави і права;
2. Конституційне право, муніципальне право;
3. Цивільне право і процес, сімейне право, міжнародне приватне право;
4. Господарське право; господарсько-процесуальне право;
5. Трудове право; право соціального забезпечення;
6. Земельне, аграрне, екологічне право; природоресурсне право;

7. Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право;
8. Міжнародне право.
9. Морське право;
10. Страхове право;
11. Банківське право.
Робота в секціях організована за наступними напрямами (темами):
Секція 1. Національні інноваційні системи: проблеми створення і
функціонування.
Секція 2. Підтримка підприємництва як основа інноваційної економіки.
Робочі мови конференції: 
латиська, англійська, українська, російська.
Форма участі: заочна.
Порядок подачі заявок на участь у конференції та реєстрація
учасників:
Для участі в конференції необхідно 
до 06 грудня 2018 року 
направити на
e-mail: conference_ndipzir@ukr.net:
а) заявку на участь (додаток 1);
б) тези (додаток 2) із зазначенням номера та назви секції;
в) відскановану рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня);
г) копію квитанції про оплату
Кожен з документів необхідно оформити у вигляді окремого файлу, в
назві файлу потрібно вказати прізвище: Semenova M.-pieteikums (заявка),
Semenova M.-raksts (стаття), Semenova M.-dalibas maksa (внесок).
За розміщення тез і доповідей в електронному збірнику матеріалів
круглого столу передбачена оплата в розмірі 
10 євро/370 грн
Для оплати участі в конференції використовуйте наступні реквізити:
1.
Карта ПриватБанк 5168757357857780
Матюшко Олександр Андрійович
Ціль платежу: конференция 07/12/2018 _ПІБ
Сума: 370 грн
2.
SIA «Baltijas Starptautiskā akadēmija
»

PVN Nr.40003101808
AS "PrivatBank"
IBAN: LV28PRTT0260011173200
SWIFT: PRTTLV22
Ціль платежу: Conference 07/12/2018
Сума: 10 євро
3.
SIA «Baltijas Starptautiskā akadēmija
»

PVN Nr.40003101808
A/S «Swedbank»
IBAN: LV68HABA0551003662871

SWIFT: HABALV22
Ціль платежу: Conference 07/12/2018
Сума: 10 євро
Координатори конференціі:
1.
Латвія
Тімофєєва Елеонора, тел.: + 371 67100626,+371 67100642
ел. почта: n.timofejeva@bsa.edu.lv
2.
Україна:
Токарєва Катерина Олегівна +38(050)944-40-90
e-mail: conference_ndipzir@ukr.net
Мрічко Олексій Володимирович +38(066)760-84-06
e-mail: conference_ndipzir@ukr.net
Семенова Марина Володимирівна +38(050)903-52-94
e-mail: ms@semenova-partners.com

Додаток 1
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прошу включити в електронний збірник наукових тез
_________________________________________________
П.І.Б. (повністю)
_________________________________________________
посада, науковий ступінь, звання
_________________________________________________
ORCID ID
_________________________________________________
Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, звание)
(для осіб, що не мають наукового ступеня)
_________________________________________________
адреса, телефон
_________________________________________________
електронна адреса
_________________________________________________
секція конференції
_________________________________________________

Додаток 2

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
При написанні доповіді необхідно дотримати всі нижчевикладені вимоги і
послідовність.
1) Назва доповіді: шрифт – Times New Roman Bold, розмір – 14 pt,
положення – по центру.
2) Інформація про автора
: ім’я, прізвище (Times New Roman Bold, 12 pt, по

центру), країна, ВНЗ, філіал, навчальна програма, яка надається, адреса
ел. почти (12 pt, по центру);
3) Інформація про наукового керівника
: науковий ступінь, наукове

званння/посада, ім’я, фамілія (Times New Roman, 12 pt, по центру).
4) Анотація: шрифт – Times New Roman Bold, розмір – 10 pt (примітка:
англійською – Abstract). Обсяг – до 500 знаків, в тому числі пробіли
(Times New Roman, 10 pt). Ціль анотації – дати загальне уявлення про
зміст статті, тому в анотації необхідно стисло повідомити про мету статті,
сформулювати проблему дослідження, визначити новизну матеріалу і
перерахувати основні висновки. Анотація складається на двох мовах
(латиською / російською та англійською мовами).
5) Ключові слова: назва – Ключові слова (Times New Roman Bold, 10 pt), на
окремому рядку в алфавітному порядку перерахувати ключові слова (не
більше п'яти.
6) Текст доповіді: обсяг - від 5500 до 10 000 знаків, шрифт - Times New
Roman, розмір - 12 pt, міжрядковий інтервал - 1, вирівнювання по ширині,
таблиці і зображення необхідно пронумерувати. Параметри оформлення
назв таблиць і зображень: Times New Roman, 12 pt. Посилання на
літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [1,
10].
7) Структура доповіді:
●
введення (коротко сформульована проблема дослідження,
актуальність, мета дослідження, використовувані методи дослідження);
●
основні теоретичні і практичні положення;
●
результати дослідження, їх оцінка;
●
висновки, пропозиції.
8) Список використаної літератури та інших джерел. 
Назва - «Список
використаної літератури та інших джерел» (Times New Roman Bold, 10 pt,
по центру), список літератури необхідно пронумерувати (Times New
Roman, 10 pt). Нормативні акти вказуються відповідно до юридичної
ієрархією. Список використаної літератури ділиться з мов, але має
загальну нумерацію, спочатку дається література на латиниці, потім на
кирилиці.

