
 

 

Шановні колеги ! 

Національна академія правових наук України 
спільно з Національним університетом «Юридична 
академія імені Ярослава Мудрого» і Національним 
університетом внутрішніх справ України проводять 
Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Актуальні проблемі цивільного права», яка 

відбудеться 13-14 травня 2011 року в м. Харкові.  
 
Конференція буде проведена у приміщені 

Національної академії правових наук України за 
адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 70. 

 
Основні тематичні напрямки конференції: 

 
1. Методологія сучасного приватного права. 

2. Суб’єктивне цивільне право, особливості його 

здійснення та захисту. 

3. Цивільно-правова відповідальність. 

4. Право власності та інші речові права. 

5. Договір та договірне регулювання цивільних 

правовідносин. 

6. Інтелектуальна власність. 
 
Робочі мови: українська, російська, англійська. 
 
Для участі в конференції необхідно до 28 квітня 

2011 року підготувати: заявку, тези доповіді 
електронною поштою на адресу оргкомітету: 
civilconf1305@gmail.com  

 
Після отримання Ваших матеріалів оргкомітет 

обов’язково надсилатиме Вам підтвердження на 
адресу електронної пошти, що вказана Вами. У разі 
неотримання Вами такого підтвердження, просимо 
додатково звернутися до оргкомітету. 

 
У заявці слід зазначити наступну інформацію: 

П.І.Пб. учасника, місце роботи, посада, науковий 
ступінь, вчене звання, тему доповіді, відомості 
про приїзд та поселення, потребу в бронюванні 
готелю, контактні дані (індекс, адреса, телефон, 

факс, електронна пошта). 

 
N.В. У разі, коли після надіслання заявки виявиться, 

що Ваша участь у конференції з тих чи інших причин є 
неможливою, просимо завчасно повідомити оргкомітет.

 
• назва файлів із заявкою та тезами повинні 

відповідати прізвищу та імені учасника 
латиницею (напр., zayavkaIvanovIvan.rtf, 
tezyIvanovIvan.rtf). 

• текст виконується в Microsoft Word 6.0 і вище 

для Windows з розширенням *.rtf. 

• тема електронного листа має містити прізвище та 
ім’я учасника із поміткою «на конференцію». 
 
 
 

� Доповідь повинна бути виконана на актуальну 
тему, містити глибоке наукове дослідження, 
грамотно написана, вичитана, відредагована і 
акуратно оформлена.  

� Обсяг тез — до 8-х сторінок, формат сторінки А4 
(297х210 мм), орієнтація — книжкова, поля — 25 
мм; Гарнітура — Time New Roman, кегель — 14, 
міжрядковий інтервал — 1,5, стиль — Normal. 

� Перший рядок — прізвище, ім'я та по батькові 
автора(-ів) (вказується повністю, а не ініціали) — 
виділяється напівжирним шрифтом, 
вирівнювання — по центру; 

� Другий рядок — місце роботи (навчання), посада, 
науковий ступінь, вчене звання, академічний 

статус — виділяється курсивом, вирівнювання по 

центру; 
� Третій рядок — НАЗВА ДОПОВІДІ — усі прописні, 

виділяється напівжирним шрифтом, 
вирівнювання — по центру; 

� Четвертий рядок — текст доповіді — без виділень, 
абзацний відступ — 1,25 см. (не користуватись 
клавішею табуляції). Ключова термінологія та 
основні положення тез по тексту можуть 
виділятися напівжирним шрифтом або курсивом. 

� Посилання по тексту оформляються у квадратних 
дужках — [2, с. 56], де перше число означає 
порядковий номер у списку використаних 
джерел, друге — номер сторінки. У разі посилання 
одночасно на декілька джерел, їх перелік 
розділяється «;» (напр., [2, с. 56; 5, с. 12]). 

� Список використаних джерел під назвою 
«Література» розміщується наприкінці тексту і 
повинен бути оформлений відповідно до існуючих 
стандартів бібліографічного опису (див.: Форма 
23, затверджена наказом ВАК України від 29 
травня 2007 р. № 342). Зазначення видавництва 
та загальної кількості сторінок для друкованих 
видань є обов’язковим. 

 
Андрійчук Андрій Андрійович, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, 

доцент кафедри цивільного права, 

кандидат юридичних наук, доцент 
 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: 
КОНСТИТУЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає 

нагальна потреба [… текст доповіді … ] 

 
Література: 

1. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского 

права / И. А. Покровский. – [4-е изд., испр.]. – М. : 
Статут, 2003. – 351 с. – (Серия «Классика российской 
цивилистики»). 
2. Кузнєцова Н. Основні методологічні засади сучасного 

цивільного права / Н. Кузнєцова // Право України. – 

2009. – № 8. – С. 12-14. 

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. 

– Ст. 356. 

4. Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VІ від 

17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. 

– 2008. – № 50-51. – Ст. 384. 
5. Resolution WHA 50.37 on cloning in human reproduction 
(May 14, 1997) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.who.int/ethics/en/WHA50_37.pdf 
 

N.В. Оргкомітет конференції залишає за собою право 
чистового редагування або відхилення матеріалу. 

 
 
 

1. За участь в конференції з учасників не буде 
стягуватись організаційних внесків.  
2. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на 
конференції (проїзд, проживання, харчування 
тощо) оплачується учасниками за власний 
рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає. 
3. Усі матеріали конференції будуть розміщені на 
офіційному сайті конференції (civilconf.at.ua) та 
опубліковані в офіційному електронному виданні, 
яке буде роздане учасникам на початку 
конференції.  
4. В програму конференції входить розважальна 
програма та відвідання унікальних історичних 
пам'яток Харкова. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ 



 

 

Орієнтовна вартість проживання  
за добу складає: 

 
1-місний номер (люкс) — 1349 грн.; 

1-місний номер (напівлюкс) — 849 грн.; 
1 місце в 1-місному станд. номері — 399 грн. 
 

Бронювання номерів за телефоном: 
(057) 704-92-98 

(конт. особа — Ісаєв Арсен Миколайович) 
 

Орієнтовне співвідношення до гривні: 
1 рос. руб. (RUB) = 0,3 грн. 

1 білор. руб. (BYR) = 0,002 грн. 
1 казах. теньге (KZT) = 0,04 грн. 

1 дол. США (USD) = 8 грн. 
1 євро (EUR) = 11 грн. 

1 пол. злотий (PLN) = 2,6 грн. 
1 англ. фунт (GBP) = 13 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29000, Україна, м. Харків, 
вул. Пушкінська, буд. 70 

тел. / факс: (057) 704-92-98 
(конт. особа — Ісаєв Арсен Миколайович) 

ел. адреса: civilconf1305@gmail.com 
web-сторінка: civilconf.at.ua 

 
 
 

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  
ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ  
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО» 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ВНУРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
 

 
 
 
 

МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

««««АКТУАЛЬНІАКТУАЛЬНІАКТУАЛЬНІАКТУАЛЬНІ    ПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИПРОБЛЕМИ        

ЦИВІЛЬНОГОЦИВІЛЬНОГОЦИВІЛЬНОГОЦИВІЛЬНОГО    ПРАВАПРАВАПРАВАПРАВА»»»»    
 

(13-14 травня 2011 року) 
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КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 


