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ІV міжнародна науково-практична конференція 

 

«Проблеми теорії і практики виконання рішень  

судів та інших органів» 
 

з виданням збірника матеріалів 
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Шановні колеги ! 

Запрошуємо Вас взяти участь  

у Четвертій міжнародній науково-практичній конференції  

«Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів»,  
яка відбудеться 18–19 жовтня 2013 року  

у Хмельницькому університеті управління та права. 

 

Основні тематичні напрямки конференції: 

 

 Публічне та приватне у виконавчому провадженні.  

 Ефективні процедури виконання судових рішень та інших органів.  

 Правозастосовна практика виконавчого провадження.  

 Гарантії захисту прав учасників виконавчого провадження.  

 Теоретичні та практичні аспекти конкурсного права. 

 Теоретичні та практичні аспекти виконання рішень щодо банкрутства, 

регулювання діяльності ліквідаторів та арбітражних керуючих.  

 

Орієнтовний план конференції  

 

18 жовтня 2013 року 

9
30 — 

10
00

  — реєстрація учасників конференції. 

10
00 — 

13
00

  — пленарне засідання. 

13
00 — 

14
00

  — перерва. 

14
00 — 

17
00

  — проведення круглих столів. 

 

19 жовтня 2013 року 

9
30 — 

11
00

  — проведення круглих столів. 

11
00 — 

11
30

  — підведення підсумків конференції. 

 

Робочі мови: українська, російська. Виступи можуть бути англійською, 

польською чи білоруською (без проведення синхронного перекладу). 

 

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. 
 

Для участі в конференції Вам необхідно до 14 жовтня 2013 року 

(включно) подати заявку про участь у конференції до Оргкомітету.  

Матеріали виступу можна подати до Оргкомітету під час проведення 

конференції або подати на електронну адресу Оргкомітету до 1 листопада 

2013 року (включно).  

 



За результатами конференції планується випустити збірку наукових 

праць. За рішенням учасників конференції не виключається можливість 

підготовка наукових монографій, присвячених проблемам виконавчого та 

конкурсного права, банкрутства.  

Матеріали, які подаються до збірки наукових праць, повинні відповідати 

вимогам, які ставляться до наукових статей у фаховому науковому виданні 

«Університетські наукові записки» (http://univer.km.ua/vymogy.php).  

 

Окрім цього, учасники конференції будуть мати нагоду отримати 

рекомендації та подати наукові статті до періодичних видань України та 

Російської Федерації, які стали інформаційними партнерами заходу: 

 «Університетські наукові записки» (Хмельницький, Україна) 

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

 «Исполнительное право» (Москва, Російська Федерація) 

(http://www.lawinfo.ru/for-authors/rules);  

 «Современное право» (Москва, Російська Федерація) (http://info-

pravo.com/index/test/0-150);  

 «Практика исполнительного производства» (Москва, Російська 

Федерація)  

(http://info-pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160). 

 

Територіальне розміщення  

Конференцію буде проведено в  

Головному корпусі Хмельницького університету управління та права,  

який розташований за адресою: 

м. Хмельницький, вул. Театральна, буд. 8. 
 

Координати Оргкомітету:  

29000, Україна, м. Хмельницький,  

вул. Театральна, буд. 8,  

Науково-дослідна частина 

Хмельницький університет управління та права 

тел. / факс: 0382-71-80-80  

 

Відповідальні за проведення конференції:  

Білоусов Юрій Валерійович,  

Хмельницький університет управління та права, кафедра цивільного права та процесу,  

тел. моб.: +380 (96) 354-60-93, e-mail: labor@univer.km.ua; 

 

Монастирський Денис Анатолійович,  

Хмельницький університет управління та права, науково-дослідна частина,  

тел. моб.: +380 (67) 990-51-44, e-mail: nauka@univer.km.ua.  
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