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Вельмишановні колеги! 

овський науково-дослідний інститут с
тиції України у партнерстві з ДВНЗ «
мією будівництва та архітектури», Унів

ів запрошують Вас взяти участь у Міжна
ні документи як об’єкти дослідженн
одення і перспективи», який відбудетьс
флайн із повним дотриманням санітарно
онлайн форматі (посилання буде розмі

ого НДІСЕ https://dniprondise.dp.ua 
и учасникам).  

углого столу є виявлення, постанов
одологічних та практичних проблем ви
, ознак, структури та використання електр
ження в економічній експертизі.  

у круглому столі необхідно до 07 трав
су оргкомітету (uchsecretar@ukr.net) на
кових доповідей (повідомлень).  

руглого столу та детальніша інформ
надана додатково. 
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ої Оксани Леонідівни (контактні ном
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 заявки на участь у круглому столі;  
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 та надіслано на 

тановка та вирішення 
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Вимоги до оформлення тез наукових доповідей (повідомлень) 
 
При підготовці матеріалів тез наукових доповідей та повідомлень 

просимо дотримуватись таких вимог: 
1. До опублікування приймаються наукові праці, які раніше не 
друкувалися. Робочі мови круглого столу: українська, російська. 
2. Тези доповідей та повідомлень мають бути набраними на комп’ютері 
(редактор Word for Windows) формату А4 шрифтом Times New Roman     
№ 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля сторінки: зліва – 2,0 см., справа – 
1,0 см., зверху – 2,0 см., знизу – 2,0 см. Посилання на бібліографічні 
джерела оформлюються відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та 
правила складання».  
3. Обсяг тез (із заголовком та відомостями про автора) не повинен 
перевищувати 5-ти сторінок – для наукової доповіді та 3-х сторінок – для 
наукового повідомлення.  
4. У правому верхньому кутку сторінки вказується інформація про 
автора(ів) згідно прикладу. Наступний рядок - назва доповіді по центру 
великими літерами. Після чого йде виклад основного тексту. 

5. У кінці список літератури, який повинен бути пронумерований згідно 
посилань у тексті, наведених у квадратних дужках із зазначенням 
порядкового номеру джерела та конкретної сторінки. 

 

Приклад оформлення: 

 
УДК 00:00  

Петров Ю.В., доцент 

кафедри криміналістики 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат 

юридичних наук 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
 

Текст наукової доповіді, повідомлення 
 

Література: 
 
1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого 

шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. 
; НАН України, Ін-т математики. — Київ : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — 
(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 
59). — Бібліогр.: с. 97—106 (93 назви) та в підрядк. прим. — ISBN 966-02-
3964-5.  

 
Заявка 

учасника круглого столу за темою    



«Електронні документи, як об’єкти дослідження в економічній 
експертизі: сьогодення і перспективи» 

 
Прізвище _____________________________________________________ 
Ім'я __________________________________________________________ 
По-батькові ___________________________________________________ 
Науковий ступінь ______________________________________________ 
Вчене звання __________________________________________________ 
Посада ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Організація (установа)___________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Структурний підрозділ __________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Службова адреса _______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Контактний телефон ____________________________________________ 
E-mail ________________________________________________________ 
Назва доповіді _________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Співавтори ____________________________________________________ 
Планую: ______________________________________________________ 
(виступ, подача тез до опублікування, взяти участь як слухач, заочна 

участь, інше) 
Дата заповнення _______________________________________________ 
 

 

Заявка оформляється на кожного учасника (співавтора) окремо 

 
 
 
 
 


