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ШАНОВНІ	ПАНІ	ТА	ПАНОВЕ!	
Інститут	 держави	 і	 права	 ім.	 В.	 М.	 Корецького	 Національної	 академії	 наук	

України	 запрошує	 Вас	 взяти	 участь	 в	 VIІ	 Міжнародній	 науково-практичній	
конференції,	яка	відбудеться	17	листопада	2016	року	в	Інституті	держави	і	права	ім.	
В.	М.	Корецького	НАН	України	(Київ,	вул.	Тьохсвятительська,	4).		

	
До	участі	запрошуються	аспіранти,	здобувачі,	кандидати	та	доктори	наук.	
	
Тема	Конференції:	“ЕФЕКТИВНІСТЬ	НОРМ	ПРАВА”.	Конференція	присвячується	

до	 140-ти	 річчя	 професора,	 керівника	 комісії	 для	 вивчення	 звичаєвого	 права	
Української	академії	наук	(Національної	академії	наук	України)	Василя	Синайського.	

У	 рамках	 Конференції	 планується	 обговорення	 проблемних	 питань	
ефективності	 норм	 права,	 визначення	 способів	 її	 досягнення	 інструментами	
юридичної	науки,	тенденцій	в	законодавчій	та	правозастосовчій	діяльності	в	умовах	
євроінтеграції	України.	

Крім	 цього,	 метою	 Конференції	 є	 обговорення	 ролі	 видатного	 вченого-
правознавця	 Василя	 Синайського	 у	 розвитку	 теоретичних	 і	 практичних	 основ	
цивільного,	римського	права,	джерел	цивільного	права,	захисту	цивільних	прав.	

Для	гостей	міста	18	листопада	(п’ятниця)	заплановані	екскурсія	містом,	а	також	
відвідини	Верховного	Суду	України	та	інших	державних	установ	України.	

	
Програма	 конференції	 включає	 пленарне	 засідання:	 17	 листопада	 (четвер)	

2016	року		
За	матеріалами	конференції	буде	виданий	збірник	наукових	праць,	який	можна	

буде	отримати	в	день	конференції	або	ж	в	електронному	вигляді.	
	
При	 опрацюванні	 матеріалів,	 пріоритет	 віддаватиметься	 безпосереднім	

учасникам	 конференції.	 До	 друку	 відбиратимуться	 також	 матеріали	 учасників,	 які	
братимуть	участь	заочно.		

Робочими	мовами	конференції	є	українська,	польська,	англійська,	російська.	
	
Строк	подання	матеріалів	в	електронному	вигляді	–	до	10	жовтня	2016	р.	
	
Організаційний	внесок	складає	200	грн.	(10	євро),	оплата	прийматиметься	після	

відбору	надісланих	матеріалів.	
Про	 своє	 рішення	 щодо	 участі	 у	 конференції	 та	 тему	 свого	 виступу	 просимо	

надсилати	на	електрону	адресу	idp.conf.kyiv@ukr.net		
	
Додаткова	інформація	за	тел.:	+38.044.278.59.94	
	

Інформацію	 про	 попередні	 конференції,	 а	 також	 ознайомитися	 із	 їх	 матеріалами	
можна	на	сайті	Інституту:	http://idpnan.org.ua	

Оргкомітет	 конференції:	 к.ю.н.	 Михайло	 Шумило,	 к.ю.н.	 Яна	 Сімутіна,	 к.ю.н.	
Ірина	Ізарова,	к.ю.н.,	Олександр	Малишев,	науковий	співробітник	Євген	Ромінський,	
аспіранти	Броніслав	Тоцький,	Ірина	Басова.	



Вимоги	до	оформлення	статей	в	збірник	конференції	

Обсяг	матеріалів	4-5	сторінок	(до	8	000	знаків	з	прогалинами)	
–	матеріали	слід	надавати	в	електронному	вигляді	у	форматі	doc,	docx;		
–	шрифт	Times	New	Roman	прямого	написання;			
– 	кегль	 (розмір)	 шрифту,	 що	 використовується	 при	 електронному	 наборі	

рукопису:	в	основному	тексті	–	14,	у	посиланнях	–	10;		
–	міжрядковий	інтервал	–	півторашний;		
– 	посилання:	 автоматичне,	 посторінкове,	 без	 квадратних	 клярм	 (	 [3]	 ),	

розташоване	на	кожній	сторінці;		
–	 при	 оформленні	 посилань	 слід	 керуватись	 загальноприйнятими	

бібліографічними	вимогами.	
До	рукопису	необхідно	додати	наступну	інформацію:	
Дані	про	автора:		
–	ім’я	та	прізвище	автора;		
– 	науковий	 ступінь,	 вчене	 звання,	 посада	 і	 місце	 роботи	 (ВНЗ,	 факультет,	

кафедра)	–	без	скорочень,	найменування	країни	(для	іноземних	авторів).	
– 	E-mail,	який	буде	опублікований	в	збірнику.		

	
Зразок	оформлення:	

Світлана	Вишновецька,	
д.ю.н.,	доцент,	зав.	кафедри	цивільного	права	і	процесу	

Національного	авіаційного	університету	
	

КОНЦЕПТУАЛЬНІ	ПІДХОДИ	ДО	РОЗУМІННЯ	ПОНЯТТЯ	ТРУДОВИХ	
ПРАВОВІДНОСИН	

В	юридичній	науці	в	цілому	 і	окремих	 її	 галузях,	 як	 слушно	зауважувала	О.	 І.	
Харитонова,	мабуть,	 немає	більш	дискусійного	питання,	 ніж	питання	про	 сутність	 і	
особливості	 правових	 відносин.	 Це	 пояснюється	 тим,	 що	 проблема	 правових	
відносин	взагалі	є	кардинальною	для	правової	теорії,	і,	крім	того,	дає	уявлення	про	
предмет	відповідної	галузі1.	

Поняття	 «трудові	 правовідносини»	 вперше	 ввів	 у	 теорію	 радянського	
трудового	права	 І.	 С.	Войтинський,	назвавши	його	«центральним	поняттям	у	 галузі	
трудового	 права»2.	 У	 науці	 трудового	 права	 у	 	 поняття	 «трудові	 правовідносини»	
вкладається	різний	зміст.	Існують	такі	основні	точки	зору.	Відповідно	до	першої	з	них	
трудовими	 правовідносинами	 необхідно	 вважати	 тільки	 правовідносини	 між	
роботодавцем	 і	 працівником,	 тільки	 ці	 правовідносини	 опосередковують	 саму	
трудову	 діяльність,	 решта	 правовідносин	 пов’язані	 з	 ними,	 але	 безпосередньо	
трудовими	не	є.		

	

																																																								
1 Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа: Автореф. дис. ... 
докт. юрид. наук / О. І. Харитонова. – О., 2004. – С. 1. 
2 Киселев И. Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование: Учебное пособие / И. Я. Киселев. – М.: 
Изд-во НОРМА, 2001. – С. 187. 



	

	

Заявка	на	участь	в	VIІ	міжнародній	науково-практичній	конференції	
“ЕФЕКРИВНІСТЬ	НОРМ	ПРАВА”		

17	листопада	2016	р.	
	

Прізвище,	ім’я		 	

Посада	(кафедра),	місце	роботи	 	

Науковий	ступінь,	вчене	звання	 	

E-mail	 	

Номер	мобільного	телефону	для	зв’язку	 	

Тема	наукового	повідомлення	 	

Форма	участі	(очна,	заочна)		
Заочна	участь	не	позбавляє	права	на	публікацію	

	

Адресу,	 на	 яку	 необхідно	 надіслати	
офіційне	запрошення	(за	необхідності)	

	

Дата	приїзду	і	від’їзду	(вид	транспорту)	 	

 
	


