
 Шановні колеги! 

 19-20 квітня 2018 року в м. Київ відбудеться VIII Міжнародний цивілістичний 
форум «Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи». 

 Даний захід організовується відділенням цивільно-правових наук Національної 
академії правових наук України, Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація 
цивілістів України» за підтримки кафедри цивільного права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 

 Для участі у форумі запрошені провідні цивілісти ФРН, Нідерландів, Франції, 
Польщі, Чехії, Словаччини, Казахстану, Молдови, Грузії, Естонії, Литви, Латвії. 

 До початку роботи Форуму планується публікація збірки матеріалів. 
  
 Перелік тематичних напрямів, технічні вимоги до оформлення матеріалів та умови 
участі у Форумі додаються. 
  
 Матеріали будуть опубліковані в авторському варіанті (мова - українська, 
англійська, російська) та розповсюджені серед учасників Форуму. 

З повагою, 

Голова організаційного комітету 

VIII Міжнародного цивілістичного форуму    проф. Н. С. Кузнєцова
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• Сесія 1. Загальні засади приватного права країн Європи: а) базові принципи 
приватного права європейських країн; б) межі державного втручання у здійснення 
приватних прав в контексті балансу приватних і публічних інтересів: європейський 
досвід; в) моральні засади суспільства в системі регуляторів цивільних відносин: досвід 

країн Європи 
• Сесія 2. Тенденції розвитку вчення про джерела приватного права в країнах Європи: 
а) засади і тенденції судового права в країнах Європи; б) місце доктрини в системі джерел 

приватного права (на прикладі Німеччини, Франції, Нідерландів, Польщі); в) засади і 
межі застосування аналогії в європейських країнах 

• Сесія 3. Динаміка предмету приватноправового регулювання в європейських 
країнах: а) розвиток вчення про особисті немайнові права в країнах Європи; б) розвиток 

речового права в європейських країнах; в) розвиток зобов’язального права в країнах 
Європи; г) регулювання корпоративних відносин: європейський досвід; ґ) тенденції 
регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах Європи; д) інформаційні 

відносини і приватне право європейських країн; е) регулювання спадкових відносин в 
країнах Європи; є) тенденції регулювання сімейних відносин в європейських країнах; ж) 
регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом: досвід країн Європи 

• Сесія 4. Захист приватних прав в країнах Європи: а) засади захисту приватних прав у 

європейських країнах; б) право на ефективний засіб юридичного захисту: методологічні 
засади; в) захист приватних прав Європейським судом з прав людини та Європейським 
судом справедливості 

• Сесія 5. Сучасна методологія приватного права в країнах Європи: а) засади 
тлумачення норм і юридичної аргументації в європейських країнах; б) засади техніки 
вирішення юридичного казусу при підготовці юристів в країнах Європи; в) засади 
стандартів і методики підготовки юристів в європейських університетах; г) засади 

методики практичної підготовки суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів 
підприємств в європейських країнах 

   

  Організаційний комітет залишає без розгляду та не включає до збірки     
  матеріалів Форуму ті доробки, які виходять за межі означених вище     
  тематичних напрямів та не стосуються тематики Форуму
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Тематичні напрями



• обсяг доробку - до 12-ти сторінок, текстовий редактор - Microsoft Word, формат 
сторінки А4, орієнтація - книжкова, береги - 20 мм; шрифт - Times New Roman, 
розмір шрифта - 14, інтервал - 1,5, стиль - Normal. 

• перший рядок - прізвище та ініціали автора. 
• другий рядок - науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада. Означена 
вище інформація зазначається напівжирним шрифтом, розмір шрифта - 14, 
интервал - 1,5 (вирівнювання за лівим краєм). 

• третій рядок - назва доробку (через два інтервали, напівжирним шрифтом, розмір 
шрифта - 14, інтервал - 1,5, розташування тексту по центру, усі літери великі). 

• наступний рядок - текст доробку. 
• бібліографічний список наводиться у відповідності до стилю APA 6th edition. 
• Мате р і а л и н а д с и л ают ь с я н а а д р е с у е л е кт р о н н о ї п ошти 

lawforum2018@gmail.com до 15 березня 2018 року.
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Технічні вимоги до оформлення матеріалів
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Організаційна підтримка

За участь у форумі сплачується організаційний внесок у фонд 
«Спадщина цивілістики» за такими реквізитами:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Спадщина цивілістики» 
код 36691439 
п/р 26009301362503 у ПАТ «ОТП Банк» 
МФО 300528 
призначення платежу: «Добровільний благодійний внесок на організацію 
конференції, ПІБ». 
Розмір благодійного внеску: 600 грн.

Витрати, пов’язані з участю у форумі (транспортні витрати, витрати на 
проживання, харчування тощо), учасники несуть самостійно або за 
рахунок сторони, що їх відряджає.


