
ЗАЯВКА 
на участь у роботі 

VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

«Традиції та інновації розвитку приватного 

права в Україні: освітній вимір» 

(02.06.2017 р.) 
 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________ 

___________________________________________________ 

Науковий ступінь __________________________________ 

Учене звання _______________________________________ 

Місце роботи (навчання) _____________________________ 

_________________________________________________ 

Поштова адреса (з індексом) __________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Е-mail: ____________________________________________ 

Контактні телефони _________________________________ 

Назва доповіді _____________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Форма участі (підкреслити необхідне):  виступ з доповіддю; 

виступ з повідомленням; 

узяти участь як слухач; 

дистанційна участь. 

Необхідне технічне забезпечення (підкреслити необхідне): 

мультимедійний проектор; 

графопроектор. 

Потреба в готельних послугах  

(указати термін проживання): __ діб 

 

Дата ________________ 

 

Підпис _______________ 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
36014, м. Полтава,  

вул. Коваля, 3, 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

ПРЕЗИДІЯ ОРГКОМІТЕТУ: 
 

Гаркуша Сергій Володимирович, д. т. н., проф., 

проректор із наукової роботи Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», голова оргкомітету 
 

Семак Богдан Богданович, д. е. н., проф., проректор 

із наукової роботи Львівського торговельно-

економічного університету, співголова оргкомітету 
 

Шевчук Сергій Миколайович, к. геогр. н., доц., 

проректор із наукової роботи Полтавського 

національного педагогічного університету імені  

В. Г. Короленка, співголова оргкомітету 
 

Осипенко Наталія Михайлівна, директор 

Полтавського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій, 

співголова оргкомітету 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
E-mail: pravo@uccu.org.ua, law.puet@gmail.com 

Адреса для поштової кореспонденції: 

Сало Вікторія Анатоліївна 

кафедра правознавства 

вул. Коваля, 3, 

Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

36014, м. Полтава  

 

Координатори конференції: 
Лаврик Галина Володимирівна, тел. (05322) 2-15-06, 

моб. 0508674407, 

Кульчій Олег Олександрович, 

моб. 0679276540 

 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Львівський торговельно-економічний університет 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

Полтавський обласний центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств,  

установ і організацій 
 

       

 

 

VІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція 

 

«Традиції та інновації розвитку 

приватного права в Україні:  

освітній вимір» 
 

2 червня 2017 року 

 

м. Полтава 

 

mailto:kristina_boberska@mail.ru


Шановні колеги!  
 

Запрошуємо Вас узяти участь у 

роботі VІ Всеукраїнської  

науково-практичної конференції  

 

«ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ 

ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: 

ОСВІТНІЙ ВИМІР», 
 

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 2 червня 2017 року. У ході роботи 

конференції заплановано проведення телеконференції 

із представниками Львівської комерційної академії. 

Робочі  мови конференції: 
українська, російська, англійська. 

 

Тематичні напрями конференції: 
 

1. Приватне право в Україні: загальнотеоретичні 

та історичні аспекти. 

2. Розвиток приватного права в сучасній Україні: 

галузевий (цивілістичний) ракурс. 

3. Взаємодія та взаємопроникнення приватного 

та публічного права. 

4. Вивчення (викладання) приватного права у 

ВНЗ України. 

Для участі в конференції необхідно до 

29 травня 2017 року (включно) направити 

заявку (зразок додається) на участь у 

конференції, до якої додати тези доповіді, а 

також копію квитанції про сплату оргвнеску на 

адресу оргкомітету для поштової кореспонденції, 

або на e-mail: law.puet@gmail.com. 
 

 

Особи, які не мають наукового ступеня чи 

вченого звання, обов’язково додають належним 

чином засвідчену рецензію наукового керівника. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

Обсяг наукових тез – до 4 сторінок, текстовий 
редактор – Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – 
усі 20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір шрифта – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5. 

Послідовність викладу матеріалів конференції: 
 назва доповіді (шрифт – напівжирний, вирівнювання 

великими літерами по центру); 
 прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний, 

курсив), науковий ступінь, учене звання, (шрифт – 
курсив, вирівнювання – праворуч); 

 посада, місце роботи (навчання) (шрифт – курсив, 
вирівнювання – праворуч); 

 текст доповіді (вирівнювання – по ширині, відступ 
абзацу 0,7 см); 

 посилання в тексті оформляються у квадратних дужках: 
[2, с. 56], де перше число позначає порядковий номер у 
списку використаних джерел, друге – номер сторінки; 

 список використаних інформаційних джерел 
розміщується наприкінці тексту під заголовком 
«Список використаних інформаційних джерел:» та 
оформлюється за стандартами бібліографічного опису 
(див.: стандарт «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис» ДСТУ 7.1:2006 та Форму 23). 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО ПРАВА 

В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ЕТАПИ 
 

Петренко О. М., к.ю.н., доц. 

доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

Серед заходів, які застосовуються у зв’язку з 

розвитком приватного права в Україні .... 
 

Список використаних інформаційних джерел: 
1. Бігун В.С. Юридична професія та освіта. Досвід 

США у порівняльній перспективі / В. С. Бігун. – К. : 

Видавнича організація «Юстиніан», 2006. – 272 с. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

15
00

 – 15
15

 – реєстрація учасників конференції 

15
15

 – 15
45

 – пленарне засідання 

16
00

 – 17
00

 – секційні засідання 

17
30

 – 18
00

 – пленарне засідання, підбиття підсумків 

конференції та прийняття рекомендацій 

18
00

 – від’їзд учасників конференції 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
Для участі в роботі конференції необхідно сплатити  

до 29 травня 2017 року (включно) організаційний 

внесок (для часткового покриття затрат, пов’язаних із 

підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-

організаційним забезпеченням) у розмірі 100 грн (із наданням 

примірника збірника матеріалів конференції), або в розмірі 

50 грн (з наданням збірника матеріалів у форматі pdf). 

Учасники, які мають науковий ступінь доктора наук, 

звільняються від сплати організаційного внеску. 

Суму організаційного внеску перераховувати за 

реквізитами:  

отримувач: ПУЕТ, 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, 

р/р 26004060473065 в ПГРУПАТ КБ «Приватбанк», 

м. Полтава, МФО 331401. Код ЗКПО 0159799; 

призначення платежу: за участь у ВНПК «ТІРПП», 

П. І. Б. учасника. 

Розміщення учасників. Про необхідність бронювання 

місць у готелі слід повідомити телефоном до 29 травня 

2017 року. Транспортні витрати, проживання та харчування 

учасники конференції сплачують самостійно. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», що знаходиться за 

адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 3. 

ПРОЇЗД 
Із залізничних вокзалів:  

– Полтава-Київська − тролейбус № 1, 8, 12 або маршрутні 

таксі в напрямку Центру до зупинки «вул. Сінна», далі 

перейти через дорогу до будівлі університету; 

– Полтава-Південна − тролейбус № 1, 4 або маршрутні 

таксі в напрямку Центру до зупинки «Університет». 

з автобусного вокзалу: 

– Автобус, тролейбус «Кільцевий» або маршрутні таксі у 

напрямку Центру до зупинки «вул. Сінна», далі перейти 

через дорогу до будівлі університету. 


