
 
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ 

ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ  

 назва файлу повинна відповідати прі-

звищу та імені учасника конференції 

латиницею (наприклад, Panov Vadim); 

 текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і 

вище для Windows, файл з розширенням 

*.rtf, *.doc або *.docx 

 при направленні файлу електронною 

поштою, тема повідомлення повинна 

містити прізвище та ім’я учасника з 

обов’язковою вказівкою “на конферен-

цію”. 
ВИМОГИ  

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

1. Доповідь повинна бути виконана на актуа-

льну тему, містити результати глибокого 

наукового дослідження, грамотно і охайно 

оформлена. 

2. Обсяг доповіді (тез) до 6 сторінок при фо-

рматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація 

– книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, 

праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New 

Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 

1,5, стиль – Normal. 

3. Текст може містити лише кінцеві посилан-

ня (у квадратних дужках вказується номер 

джерела з переліку, який наведений у кінці 

доповіді, і сторінка, на якій викладено від-

повідне положення).  

4. Сторінки не нумеруються. 

5. Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініці-

али) автора (шрифт звичайний, напівжир-

ний, вирівняний по правій стороні). Другий 

рядок – науковий ступінь, вчене звання, по-

сада, курс навчання. Наступний абзац по-

винен містити назву доповіді прописними 

літерами (шрифт звичайний, напівжирний, 

вирівняний по центру). Далі розміщується 

текст доповіді, вирівняний по ширині з від-

ступом зліва 10 мм. 

6. У кінці тексту доповіді, при необхідності, 

розміщують список використаної літерату-

ри, при оформленні якого слід дотримува-

тися вимог державного стандарту ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інфо-

рмації, бібліотечної та видавничої справи. 

Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складан-

ня”. 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

Заявка 

На участь у V-й Міжнародній науковій  

Інтернет-конференції 

“Приватне право в умовах глобалізації:  

на шляху до ренесансу  

українського права” 

Прізвище .......................................................  

Ім'я  .................................................................  

По-батькові  ..................................................  

Місце роботи (навчання)  ............................  

Науковий ступінь, вчене звання, посада   ..  

Тема доповіді  ...............................................  

Секція  ...........................................................  

Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий сту-

пінь, вчене звання, місце роботи, посада 

наукового керівника .....................................  

Координати для контакту: 
Індекс  ...........................................................................  

Адреса  .........................................................................  

Тел.: ..............................................................................  

Ел. адреса  ....................................................................  

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет  

“Одеська юридична академія” 

Миколаївський інститут права 

Координаційна рада молодих юристів при 

Головному територіальному управлінні юстиції 

в Миколаївській області 

 

З А П Р ОШ Е Н Н Я  

ДЛЯ УЧАСТІ В V-й МІЖНАРОДНІЙ  

НАУКОВІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПРИВАТНЕ ПРАВО  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:  
НА ШЛЯХУ ДО РЕНЕСАНСУ  

УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА   

 
 

20 березня 2016 р. 

м. Миколаїв



Шановні колеги! 

Миколаївський інститут права 

Національного університету  

«Одеська юридична академія» 

ЗАПРОШУЄ 
Вас взяти участь у роботі  

V-ї Міжнародної наукової  

Інтернет-конференції 

 

“Приватне право в умовах глобалізації:  

на шляху до ренесансу  

українського права ”, 

 
яка відбудеться 20 березня 2016 року на базі 

Миколаївського інституту права Національного 

університету «Одеська юридична академія» в міс-

ті Миколаєві.  

Тенденції, які останніми роками посилювалися 

в українському суспільному житті, зокрема, зміц-

нення національної свідомості та посилення єв-

ропейського вектора, для юриспруденції прояви-

лися у актуалізації наукової проблеми поєднання 

традиційного та новаторського у правовому регу-

люванні. Важливе місце у цьому процесі приділя-

ється відновленню духовно-морального стрижня 

права, вираженого, зокрема, у системі принципів 

українського права. Кропітка і злагоджена робота 

науковців і практиків повинна привести до рене-

сансу українського права, який має проявитися не 

лише на рівні нормосфери, але й у відновленні 

внутрішньої гармонії права.  

Взяти участь у конференції, присвяченій обго-

воренню цих та багатьох інших питань розвитку 

приватного права пропонується усім, для кого не 
байдужі зазначені проблеми. Для участі в науко-

вому заході запрошуються фахівці в галузі юрис-

пруденції, співробітники судових і правоохорон-

них органів України та зарубіжних країн, асисте-

нти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти, 

докторанти, а також студенти і курсанти вищих 

навчальних закладів з метою висвітлення резуль-

татів власних наукових досліджень. За результа-

тами проведення конференції буде виданий збір-

ник наукових праць учасників цього заходу. 

Пропонуються такі  
тематичні напрямки конференції: 

 Теоретико-методологічні орієнтири при-
ватноправових досліджень в епоху пост-
модерну; 

 Модернізація сучасного приватного пра-
ва в Україні; 

 Поєднання приватних та публічних засад 
в правовому регулюванні; 

 Компаративні аспекти приватноправо-
вих досліджень. 

Робочі мови конференції: українська, росій-
ська, англійська. 

Необхідна інформація: 
Для участі в конференції необхідно не пізніше 

20 березня 2015 року (включно) надіслати (по-

дати) до Оргкомітету:  

 заявку (зразок заявки додається); 

 тези доповіді (загальний обсяг не більше 

6 сторінок); 

 електронний варіант заявки та тез допо-

віді (надаються електронною поштою за 

адресою: nikolaeviuscivile@yandex.ua); 

 копію квитанції про оплату. 

Учаснику конференції  

необхідно враховувати наступне: 
 за участь у конференції та покриття витрат по 
виданню збірника за результатами конференції та 
оплату поштових послуг сплачується внесок у 
розмірі 180 гривень особисто, поштовим перека-
зом, через термінал, касу Приватбанку або систему 
«Приват24» на карту № 5168757233050063 або за 
такими реквізитами: 

Отримувач: ПАТ КБ Приватбанк 
Код отримувача: 14360570 
Код банка отримувача: 305299 

Рахунок  отримувача: 29244825509100 
Призначення платежу: поповнення картки 

Оборотова Ігоря Гариславовича 
№ 5168757233050063 від __ (обов’язково вказати 
ПІБ учасника конференції); 
 авторами з інших країн сплачується внесок у 

розмірі $ 20 за допомогою платіжних систем 

Western Union, Money, Zolotaya Korona, або 

електронним чи поштовим переказом за адре-

сою: 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Кар-

пенка, буд. 18, МІП НУ «ОЮА» Оборотову 

Ігорю Гариславовичу; 

  вчені, які мають науковий ступінь доктора 

наук, і беруть участь у конференції одноосо-

бово, за покриття витрат, пов’язаних з видан-

ням збірника та оплатою поштових послуг, 

оплату не вносять; 

 збірник наукових праць, до якого будуть 

включені найбільш цікаві доповіді, буде ви-

даний та розповсюджений серед учасників 

(або відправлений поштою) до 15 квітня (еле-

ктронну версію збірника буде розіслано учас-

никам до 01 квітня 2016 року); 

 доповіді учасників будуть розміщені на Інте-

рнет-сайті кафедри цивільно-правових дис-

циплін МІП НУ «ОЮА» 

http://nikolaeviuscivile.org.ua; 

 оргкомітет залишає за собою право рецензу-

вання та відхилення текстів тез доповідей. 

Координати: 
Адреса: ............... вул. Генерала Карпенка, буд. 18, 

м. Миколаїв, 54038, Україна 

Тел.: (0512) 34-21-60 (кафедра цивільно-правових 

дисциплін); 066-513-77-62 (голова Оргкомі-

тету – завідувач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, к.ю.н., доцент Оборотов І.Г.) 

Тел./Факс: ........... (0512) 34-01-12 

Інтернет-сайт: .... http://nikolaeviuscivile.org.ua/ 
E-mail: ................. nikolaeviuscivile@yandex.ua 

http://nikolaeviuscivile.org.ua/

