
 

 

 
   

 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  
ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

ТА ЮРИДИЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ  
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
КАФЕДРА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА 

 
МІЖНАРОДНІ ЧИТАННЯ  

З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  
ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА  

П.Є. КАЗАНСЬКОГО 
 

Одеса, Україна 
2-3 листопада 2012 

 
До участі в роботі Читань запрошуються 
студенти, аспіранти та молоді правники 

України та інших держав. 
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 Інформація про захід 
 

Міжнародні читання з міжнародного права імені професора Петра Євгенійовича Казанського присвячені пам’яті одного з найвідоміших юристів-міжнародників, 
життєвий та науковий шлях якого тісно пов’язані з  одеською юридичною школою,  165-річчя якої разом з 15-річчям Національного університету «Одеська юридична 
академія» відзначається у 2012 році. 

Одна з фундаментальних праць П.Є. Казанського – «Всеобщие административные союзы государств», – була видана в Одесі та принесла професору славу 
провідного спеціаліста з міжнародного права. Він розглядав міжнародне право з нових позицій як право міжнародного управління, підкреслюючи, що в міжнародних 
відносинах поряд з державами беруть участь і так звані міжнародні спільності, під якими розумілися всесвітні християнські церкви та інші об'єднання індивідів. 
Виходячи з оригінальної в той час ідеї про єдність міжнародного публічного та міжнародного приватного прав, вчений вважав, що міжнародне право регулює 
широке коло різноманітних за характером правовідносин: між державами; державами і спільнотами; між державою і громадянином іншої держави; між фізичними 
особами, які є громадянами різних держав. 

Основні тематичні напрямки Читань обумовлені основними напрямками досліджень, які ведуться на кафедрах Національного університету «Одеська юридична 
академія».  

Організаторами міжнародних читань ім. П.Є. Казанського є факультет міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики, кафедра міжнародного 
права та міжнародних відносин та кафедра права Європейського союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична 
академія». 

 

Інформація про участь   
 

Учасникам необхідно до 22 жовтня 2012 року (включно) заповнити заявку на участь та надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою 
копією квитанції з банку про сплату організаційного внеску учасника читань на електронну адресу kazanskiy@cilj.org.ua 

Робочі мови заходу: українська, російська та англійська. 
Форма участі: очна та заочна ( у разі заочної участі, збірник тез буде відправлено учаснику на його поштову адресу). 
 

Основні тематичні напрямки конференції 

 Теорія міжнародного права; 
 Міжнародне право прав людини; 
 Міжнародне кримінальне право; 
 Міжнародне гуманітарне право; 

 Міжнародне економічне право; 
 Міжнародне морське право; 
 Міжнародне екологічне право; 
 Право Європейського Союзу. 

 

Вимоги до оформлення  тез 
 

 Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – оформлення відповідно до 
встановлених вимог; 

 Обсяг тез – до 4-ьох сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; 
 Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;  
 Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; 
 Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора; вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які його 

мають); другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) навчальний заклад (подвійний абзац), або місце роботи; 
 Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді; 
 Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм 

https://docs.google.com/a/cilj.org.ua/spreadsheet/viewform?formkey=dG4yOVktc18zNHhCWjl4LVVkUVdwb0E6MQ
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Назва файлу має відповідати імені та прізвищу учасника Читань латинською (наприклад, Ivanov_Ivan.doc). Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище 
учасника з обов'язковою вказівкою "на Міжнародні читання ім. П.Є. Казанського". 
 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених 
вище вимог! 

 

Організаційний внесок   
 

1. Організаційний внесок з учасника читань складає 120 грн. та спрямовується на часткове покриття витрат, пов’язаних із опублікуванням збірника тез доповідей 
учасників читань. Іноземні учасники читань сплачують організаційний внесок безпосередньо перед початком роботи читань. 

2. Усі витрати, пов’язані з перебуванням учасників на читаннях (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок 
сторони, яка їх відряджає. Оргкомітет надає допомогу у пошуку та бронюванні житла. 

3. Організаційний внесок учасника читань сплачується на рахунок Центру міжнародного права та правосуддя: АТ Ерсте Банк, р/р 26005000021214, МФО банку 
380009, Код ЄДРПОУ 36921346, призначення платежу: «За участь в Читаннях». Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді 
організаційному комітету читань електронною поштою. 

4. Збірник тез доповідей учасників читань буде видано до початку роботи читань. 
 

Контакти   
 

T: (050) 758-14-36; @: kazanskiy@cilj.org.ua; W: www.cilj.org.ua  
 
 

Попередній план роботи   

 

 6:00 – 9:00 9:00 – 10:00 10:00 – 10:30 10:30 – 11:30  11:30 – 12:00 12:00 –13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 17:00 

П’ятниця 
2 листопада Прибуття та поселення 

учасників конференції 

 
 

Трансфер до 
НУ «ОЮА» 

 
Реєстрація 
учасників 

 
Урочисте 
відкриття 

конференції 

 
Пленарне засідання конференції 

 
Обідня перерва 

 
Секційні 

засідання 
конференції 

Субота 
3 листопада  

 
Секційні засідання конференції 

 
Відкрита лекція 

 
Від’їзд учасників 

 

mailto:kazanskiy@cilj.org.ua
http://www.cilj.org.ua/index.php?lang=ru

