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Заявка 

учасника науково-практичної конференції  
  

«Органічне виробництво:  

право і бізнес»  

  

Прізвище, ім’я, по-батькові_______________________ 

Науковий ступінь______________________________ 

Вчене звання__________________________________  

Посада________________________________________ 

Установа______________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

e-mail_________________________________________ 

Тема доповіді__________________________________  

______________________________________________ 

Тематичний напрям_____________________________ 

______________________________________________ 

 

Для отримання збірника тез доповідей: 

 

Поштова адреса Укрпошти, індекс ________________ 

______________________________________________ 

Адреса та номер відділення Нової пошти 

______________________________________________
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Голова організаційного комітету:  

Фролов М. О. – д-р іст. наук, проф., ректор 

Запорізького національного університету 

 

Заступники голови:  

Бондар О. Г. – д-р юрид. наук, перший 

проректор Запорізького національного 

університету 

Васильчук Г. М. – д-р іст. наук, проф., 

проректор з наукової роботи Запорізького 

національного університету  

 

Члени організаційного комітету: 

Бабміндра Д. І. – д-р екон. наук, проф., 

завідувач кафедри міжнародної економіки, 

природних ресурсів та економіки міжнародного 

туризму; 

Бухаріна Л. М. – д-р екон. наук, проф., 

завідувачка кафедри підприємництва, 

менеджменту організацій та логістики; 

Єрмоленко Д. О. – д-р юрид. наук, проф., 

завідувач кафедри цивільного права; 

Федчишин Д. В. − канд. юрид. наук, старший 

науковий співробітник науково-дослідної 

частини Запорізького національного 

університету; 

Луц Д. М. − канд. юрид. наук, доцент кафедри 

цивільного права Запорізького національного 

університету; 

Давиденко О. О. − канд. юрид. наук, старший 

викладач кафедри підприємництва, менеджменту 

організацій та логістики Запорізького 

національного університету; 

Сидоров Я. О. − канд. юрид. наук, доцент 

кафедри адміністративного та господарського 

права. 

 
 

 

 

 

Тематичні напрями конференції: 

 

1. Органічне землеробство: практичні 

проблеми нормативного забезпечення. 

 

2. Органічне виробництво і продовольча 

безпека: правові аспекти. 

 

3. Маркетинг та просування органічної 

продукції від українських фермерів  на 

внутрішньому та зовнішньому ринках: державна 

підтримка та юридичне стимулювання. 

 
Умови участі 

 

 Участь в конференції БЕЗКОШТОВНА.  

 

Тези, заявку учасника конференції необхідно 

надіслати на електронну адресу оргкомітету 

land_law@znu.edu.ua до 28 травня 2021 року. 

 

Підтвердження щодо одержання матеріалів буде 

надіслане протягом 3 робочих днів. Роботи, які не 

відповідають вимогам, не будуть розглядатися. 

 

Конференція буде проводитися у дистанційному 

форматі з використанням платформи Zoom. Деталі 

підключення будуть направлені на електронну адресу  

всім учасникам конференції напередодні. 

 

Після надання матеріалів обов’язково очікуйте 

підтвердження про їх отримання.  

 

За результатами роботи конференції планується 

публікація збірника тез доповідей, який буде 

надісланий учасникам до відділення пошти, вказаного 

в заявці, до 30 червня 2021 року. 

  

 

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

 

 1. Офіційні мови конференції - українська, 

англійська.  

2. Обсяг – до 4 сторінок формату А4, шрифт Times 

New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий 

інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, всі поля – 2 

см.  

3. Посилання та літературні джерела оформляти 

згідно з чинними вимогами (наприклад, [1, с. 128]).  

4. Назви файлів з тезами доповіді та заявкою 

повинні відповідати прізвищу автора (наприклад, 

файл з тезами доповіді Іванов_тези.doc, файл з 

заявкою Іванов_заявка.doc).  

5. До тез аспірантів та здобувачів додається 

рецензія наукового керівника. 

6. Автори публікацій несуть особисту 

відповідальність за достовірність фактичних даних, 

чіткість викладу тексту, цитування. Публікації, що не 

відповідають встановленим вимогам і містять велику 

кількість помилок, будуть відхилені. 

7. Зразок оформлення тез 

 

Іванов Іван Олександрович 

канд. юрид. наук, доцент 

кафедри цивільного права 

Запорізького національного університету 

 

Правові питання державної підтримки 

органічного сільськогосподарського 

виробництва 

 

Текст доповіді …  

 

Література 
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