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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до стандартів ЄС
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
Національної академії правових наук України
та
Хмельницький університет управління та права
проводить науково-теоретичний круглий стіл на тему:

«СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПРАВА
В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
(29 листопада 2013 року)
Головне завдання заходу полягає у тому, щоб з урахуванням трансформаційних процесів у сфері правового
регулювання особистих немайнових та майнових відносин (цивільних відносин) в зарубіжних країнах, із
урахуванням досвіду застосування національного законодавства спрогнозувати динаміку удосконалення
механізму регулювання здійснення й захисту цивільних прав.
НАПРЯМИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
1. Стратегічні вектори розвитку приватного права України.
2. Досвід розвитку приватного права у пострадянських та постсоціалістичних державах на сучасному етапі.
3. Компаративні дослідження у сфері приватного права: стан, проблеми, значення.
4. Модернізація процесуальних механізмів захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ І ГОСТЕЙ
Круглий стіл буде проведено в Хмельницькому університеті управління та права за адресою:29000,
м. Хмельницький, вул. Театральна, 8.
Тези кращих доповідей за рішенням Оргкомітету планується опублікувати після проведення круглого
столу.
Для участі у круглому столі слід подати:
1) заявку (форма додається);
2) тези доповіді (вимоги та зразок додаються);
3) пропозиція для заключного документа круглого столу (обов'язково).
Заявки надсилати на е-адресу: labor@univer.km.ua.
Телефон для довідок +380963546093 (Юрій Білоусов).
Робочі мови: українська, російська. Виступи можуть бути англійською, польською чи білоруською (без
проведення синхронного перекладу).

Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо),
оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Для участі в конференції Вам необхідно до 21 листопада 2013 року (включно) подати заявку про участь
у конференції до Оргкомітету, а також пропозиції до проекту підсумкового документу.
Матеріали для публікації можна подати до Оргкомітету до та під час проведення круглого столу.
1. Заявка
Зразок
ЗАЯВКА
на участь у науково-теоретичному круглому столі

«СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
ПІБ (повністю) ________________________________________________________________
Місце роботи _________________________________________________________________
Посада, науковий ступінь, звання ________________________________________________
Повна поштова адреса, поштовий індекс
(для надсилання авторського примірника
збірника тез доповідей) ________________________________________________________
Координати для зв'язку (телефон, факс, е-mail) ____________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Назва доповіді ________________________________________________________________
Форма участі в роботі конференції (необхідне відмітити):
Чи планується приїзд:
так
Необхідність бронювання місць в готелі:
так
Чи потрібне персональне запрошення:
так

ні
ні
ні

Якщо необхідне бронювання місць у готелі, то просимо уточнити дату та час бронювання.
Якщо є необхідність персонального запрошення, просимо вказати ПІП, посаду та установу посадової особи, на чиє
ім’я необхідно оформити запрошення. Персональне запрошення буде надіслане після отримання Вашої заявки.
«___»_____________20____ р.

______________________
особистий підпис

2. Вимоги до оформлення тез
Обсяг — до 10 сторінок, кеглем 14, шрифт Times New Roman, через 1,5 інтервал; поля — 20 мм.
Зразок оформлення тез:

Ім'я, по батькові, прізвище,
науковий ступінь, вчене звання,
посада за основним місцем роботи чи навчання
НАЗВА НАУКОВОЇ ПРАЦІ
Текст [1, с. 34].
Список використаних джерел
1. у порядку згадування по тексту, з дотриманням державного стандарту бібліографічного опису.

3. Пропозиції для заключного документа круглого столу
Обов'язковим для включення до програми круглого столу, а також публікації матеріалів є подання
пропозицій до заключного документа круглого столу (найменування, форма та зміст якого буде узгоджено
безпосередньо на науковому заході). Обсяг пропозицій обумовлюється відповідною науковою проблемою чи
завданням, але не повинен бути меншим 0,5 сторінки, оформленою за вищевказаними вимогами. Пропозиції
повинні безпосередньо стосуватися напрямків роботи круглого столу.

З повагою
Організаційний комітет

