АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ
НА ТЕМУ:
«КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ОЧИМА
ПРОФЕСІОНАЛІВ ТА МОЛОДІ»

До участі в конференції запрошуються студенти та аспіранти закладів вищої освіти,
викладачі, науковці, практичні працівники (юристи, економісти, представники
громадянського суспільства, органів влади та бізнесу). Прийом наукових робіт
здійснюється до 8 червня 2018 року.
Конкурсна комісія приймає до розгляду тези (від 3 сторінок), наукові статті,
змістовні наукові роботи значного обсягу (до 25 сторінок).
Наукові праці, що пройдуть рецензування Конкурсною комісією, будуть
опубліковані у збірнику на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України.
Автори кращих робіт серед молоді будуть відзначені дипломами та запрошені на
зустріч з керівництвом Комітету.
Орієнтовна тематика робіт:
1. Конкуренція в Україні: сучасні виклики та перспективи.
2. Антимонопольний комплаєнс: взаємодія бізнесу та держави.
3. Вдосконалення відповідальності за картельні змови. Міжнародний досвід
та вітчизняні виклики.
4. Підходи до визначення цін, які не можуть бути встановлені за умов
існування значної конкуренції на ринку. Методики. Проблеми. Міжнародний
досвід.
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5. Вдосконалення вітчизняного конкурентного законодавства. Проблеми
теорії та практики.
6. Проблемні питання оскарження публічних закупівель.
7. Державна допомога vs державна підтримка вітчизняного виробника. Межі
допустимості державної допомоги в умовах європейської інтеграції.
Запропонована тематика не є вичерпною і автор може обрати іншу тему, пов’язану
із діяльністю органів Антимонопольного комітету України.

Вимоги до оформлення робіт:
 Шрифт − Times New Roman. Кегль – 14. Поля – по 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5.
 Відомості про автора (вирівнювання по правому краю):
– прізвище, ім’я по батькові , місце та курс навчання / місце роботи, посада – шрифт
напівжирний.
 Назва тез: шрифт напівжирний, усі символи прописні, вирівнювання по центру.
 Текстова частина: вирівнювання по ширині, без переносу слів.
 Список літератури розміщується наприкінці тексту в порядку посилання, вирівнювання
по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку відповідно до встановлених
вимог.
Порядок участі
Для участі в конференції необхідно до 8 червня 2018 року на електронну адресу
dkp@amcu.gov.ua надіслати:
- заявку (за додатком 1),
- наукову роботу в форматі doc .
Назва листа повинна містити прізвище конкурсанта та позначку «на конкурс».
ДОДАТОК 1
ЗАЯВКА
на участь у науковій інтернет-конференції
«Конкуренція та конкурентна політика України очима професіоналів та молоді»
Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________________
Місце навчання/ роботи_______________________________________________________
Курс/посада_________________________________________________________________
Тема наукової роботи________________________________________________________
Тел.: _______________________________________________________________________
Ел. адреса __________________________________________________________________

