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13–14 червня 2019 року 
Хмельницький 

Шановні колеги ! 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у П’ятій міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми теорії і практики 

виконання рішень судів та інших органів»,  
яка відбудеться 13–14 червня 2019 року  

у Хмельницькому університеті  

управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

Основні тематичні напрямки конференції: 

 

 Національна модель організації виконання 

рішень: питання ефективності. 

 Зарубіжний досвід організації та здійснення 

виконання рішень судів та інших органів.  

 Виконавець як правник, доступ до професії.  

 Ефективні процедури виконавчого 

провадження.  

 Взаємодія виконавця із судом та 

правоохоронними органами. 

 Особливості виконання рішень з окремих 

категорій.  

 Гарантії захисту прав учасників виконавчого 

провадження.  

 

Робочі мови: українська, англійська, 

російська, польська (без синхронного 

перекладу). 

Для участі в конференції Вам необхідно  

до 9 червня 2019 року (включно) подати заявку 

про участь у конференції до Оргкомітету.  

Доповідь можна подати до Оргкомітету під час 

проведення конференції або подати на 

електронну адресу Оргкомітету до 1 липня 

2019 року (включно).  

 

 

 

 

 Доповідь повинна бути виконана на актуальну 

тему, містити глибоке наукове дослідження, 

грамотно написана і акуратно оформлена.  

 Обсяг тез — необхідний для розкриття теми, 

текстовий редактор — Microsoft Word, формат 

сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація — 

книжкова, поля — 25 мм; Гарнітура — Time 

New Roman, кегель — 14, міжрядковий 

інтервал — 1,5, стиль — Normal;  

 Виклад матеріалу в такій послідовності:  

o прізвище, ім'я та по батькові (повністю); 

o науковий ступінь, вчене звання, місце 

роботи, посада; 

o електронна адреса автора;  

o шифр УДК (не обов’язково); 

o назва доповіді; 

o анотація українською та англійською 

мовами й ключові слова;  

o текст доповіді із абзацним відступом 

1,25 см.; 

o список використаних джерел (у міру 

згадування). 

 Посилання у тексті оформляються у 

квадратних дужках — [2, с. 56], де перше число 

означає порядковий номер у списку 

використаних джерел, друге — номер сторінки. 

 Список використаних джерел розміщується 

наприкінці тексту і повинен бути оформлений 

відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ  
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ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ 

ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Розглядаються нормативні передумови та 

практичне застосування … 

Ключові слова: виконавче провадження, 

виконавець. 

 

Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає 

нагальна потреба [… текст доповіді … ] 
 

Список використаних джерел 
1. Білоусов Ю. В. Поняття, призначення та класифікація 

строків у виконавчому провадженні. Університетські 

наукові записки. 2016. № 1. С. 64–79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на 

конференції (проїзд, проживання, харчування 

тощо), оплачуються учасниками за власний 

рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає. 

2. Матеріали конференції планується видати 

після проведення конференції.  

3. Під час проведення конференції учасники 

будуть мати можливість подати наукові 

статті до часопису «Університетські наукові 

записки» (Хмельницький, Україна) 

(http://www.univer.km.ua/vymogy.php) 

 

 

 

13 червня 2019 року 

9
30 — 

10
00

 — реєстрація учасників конференції. 

10
00 — 

13
00

 — дискусійні панелі. 

13
00 — 

14
00

 — перерва. 

14
00 — 

17
00

 — дискусійні панелі. 

 

14 червня 2019 року 

10
00 — 

13
00

 — дискусійні панелі. 

13
00 — 

14
00

 — перерва. 

14
00 — 

15
30

 — дискусійні панелі. 

15
30 — 

16
00

 — підведення підсумків. 

 

 

 

 

29000, Україна м. Хмельницький 

вул. Героїв Майдану, буд. 8 

Хмельницький університет  

управління та права 

імені Леоніда Юзькова  

тел. / факс: 0382-71-80-80  

тел. моб.: 096-354-60-93  

(Білоусов Юрій Валерійович,  

кафедра цивільного права та процесу); 

Ел. адреса: labor@univer.km.ua  

Web-сторінка: www.univer.km.ua   
 

 

 

 

Конференцію буде проведено в  

першому корпусі Хмельницького 

університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова,  

який розташований за адресою: 

м. Хмельницький, 

вул. Героїв Майдану, буд. 8. 

За інформаційної підтримки  

наукового журналу  

«Університетські наукові записки» 

(Хмельницький, Україна)  

  
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

N.В. Організаційний комітет залишає за собою 

право чистового редагування або відхилення 

матеріалу, який виконаний та оформлений з 

відхиленням від зазначених вище вимог! 

NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ): 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ 
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