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Всеукраїнська науково-практична конференція 

(Київ, 22 листопада 2021 року) 



Захід відбудеться 22 листопада 2021 р.  

в режимі он-лайн на базі платформи ZOOM.  

Реєстрація  о 10.00.  

Посилання для участі в конференції буде окремо надіслано учасникам,  

які подадуть заявки. 

 

Питання, що пропонуються для обговорення 

1. Теоретичні засади зобов‘язальних відносин. 
2. Договірні та недоговірні зобов‘язання. 
3. Забезпечення виконання зобов‘язання. 
4. Теоретичні засади договірного регулювання. 
5. Особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій. 
6. Договірні зобов’язання за участю споживачів. 
7. Концепція цивільно-правового договору в інших галузях права.  
8. Диспозитивність та імперативність норм договірного права.  
9. Систематизація договірних конструкцій. 
10. Істотні умови договору. 
11. Попередній договір.  
12. Публічний договір. 
13. Особливості укладення договору у письмовій (електронній) формі.  
14. Недійсність договору.  
15. Тлумачення договору.  
16. Порівняльно-правовий аналіз окремих питань зобов‘язального права 

України та європейських країн. 
(перелік питань є орієнтовним і не обмежує творчої свободи учасників 

конференції). 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська та ін.  

Тези доповідей, заявку на участь у конференції та квитанцію оплати необхідно 

надіслати на електронну адресу viddil_civil@ukr.net до 31  жовтня 2021 року.  

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів, який 

буде надіслано усім учасникам конференції разом з сертифікатом участі у заході.  

 

Для покриття витрат на друк збірника учасники сплачують організаційний 

внесок у розмірі 300 грн.  

 

Оплата прийматиметься після відбору наданих матеріалів за наступними 

реквізитами: ЄДРПОУ – 05417130, р/р – UA898201720313211002201018711, 

УДКСУ м. Київ, МФО – 820172 (отримувач – Інститут держави і права імені 

В.М. Корецького НАН України), призначення платежу – друк тез доповідей 

конференції. 

Програму конференції буде надіслано окремо. 

 

З повагою, 

ОРГКОМІТЕТ 

mailto:viddil_civil@ukr.net


Правила оформлення матеріалів доповідей 

 

1. До друку приймаються тези доповіді, обсяг яких не перевищує 

5 сторінок, включаючи необхідний ілюстративний матеріал і перелік 

використаних джерел. 

2. Матеріали доповіді мають бути підготовлені у форматі А4 за допомогою 

редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем 

автора. Сторінки не нумеруються. 

3. Структура тез доповіді має  бути побудована таким чином (див. також зразок): 

- прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – 

шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1 у правому верхньому кутку; 

- назва тез – великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1 

по центру, напівжирний (див. зразок); 

- тези – шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1,5; 

- перелік використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5. 

4. Для назв таблиць, підпису зображень використовувати шрифт Тіmes New 

Roman, кегль 14 рt, напівжирний. 

5. Перелік використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. 

Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. 

Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за 

текстом. Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302-2015 Бібліографічне 

посилання. 

Увага! До тексту матеріалів доповіді, без узгодження з автором, можуть 

бути внесенні редакційні правки.   

6. Про результати розгляду матеріалів авторам буде повідомлено строком до 

15 листопада 2021 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зразок оформлення тез доповіді 

 

П. П. Петренко (Київ) 

 

 

Удосконалення законодавчого  регулювання договірних відносин в Україні  

 

[Текст] 

 

Перелік використаних джерел 

 

 

 

Заявку на конференцію необхідно подавати вкладеним файлом з назвою 

«Петренко_заявка_.doc» за таким зразком: 

«Петренко Петро Петрович, старший науковий співробітник відділу 

проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і 

права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, кандидат 

юридичних наук, доцент – «Удосконалення законодавчого  регулювання договірних 

відносин в Україні.» 

Окремо (з абзацу) зазначається мобільний телефон 

 

 

Задля полегшення складання програми конференції, просимо у заявці точно 

відтворити шрифти та розділові знаки згідно зі зразком. 

 

 

З усіх питань, що виникають, просимо звертатися за наступними 

контактними даними: 

 

електронна адреса відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького 

права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України – 

viddil_civil@ukr.net; 

 

телефони відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України – (044) 278-59-94  

та (050) 214 59 82.  

 


