
Національна академія наук України 
Інститут держави і права  

імені В. М. Корецького 
Відділ проблем цивільного, трудового 

та підприємницького права 

                                                                                                                  

 
 

««РРееккооддииффііккааццііяя  ЦЦииввііллььннооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа  

УУккррааїїннии::  ппееррссппееккттииввии  ррееггууллюювваанннняя  

ццииввііллььнниихх  ппррааввооввііддннооссиинн»»    
((ППаамм’’яяттіі  ууккррааїїннссььккооїї  ввччееннооїї,,  ааккааддееммііккаа    ННааццііооннааллььннооїї  

ааккааддееммііїї  ппррааввооввиихх  ннаауукк  УУккррааїїннии,,  ддооккттоорраа  ююррииддииччнниихх  ннаауукк,,  
ппррооффеессоорраа,,  ззаассллуужжееннооггоо  ддііяяччаа  ннааууккии  іі  ттееххннііккии  УУккррааїїннии  

ЯЯррооссллааввннии  ММииккооллааїїввннии  ШШееввччееннккоо  зз  ннааггооддии  9900--ррііччччяя  ввіідд    дднняя  
ннаарроодджжеенннняя))  

Круглий стіл 
(м. Київ, 3 листопада 2022 року) 

 

Захід відбудеться 3 листопада 2022 р. о 14.00 в очному форматі за 
адресою – м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4 та в електронному 
форматі на базі платформи ZOOM. (посилання для участі в 
електронному форматі круглого столу буде окремо надіслано 
учасникам, що подадуть заявки)  

 

Питання, що пропонуються для обговорення 

 

1.Життєпис та наукова спадщина академіка  Національної академії правових 
наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України Ярославни Миколаївни Шевченко 

 

2.Становлення, розвиток та досягнення наукової школи цивілістики 
Ярославни Миколаївни Шевченко в контексті вітчизняної та зарубіжної 
науки цивільного права. 

 

3.Розвиток науки цивільного права України в умовах воєнного стану та її 
перспективи в умовах післявоєнної відбудови держави. 

 

4.Питання рекодифікації цивільного законодавства України. 

 



Перелік питань не обмежується вищезазначеними та є відкритим для виступів 
учасників в рамках тематики круглого столу. 

  

  

Заявку на участь у круглому столі  необхідно надіслати на електронну адресу 
viddil_civil@ukr.net до 1 листопада 2022 року.  

 
Заявку на конференцію необхідно подати 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 – «Проблематика рекодифікації цивільного 

законодавства в умовах європейської інтеграції та післявоєнної відбудови 

України.» 

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.  

 

mailto:viddil_civil@ukr.net

