Шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Круглому столі «Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів», що відбудеться 30 травня 2016 року у Хмельницькому університеті управління та права.
Основні тематичні напрямки конференції:
Сучасна доктрина сімейного права щодо здійснення та захисту сімейних прав та інтересів.
Актуальні правові та морально-етичні проблеми здійснення  та захисту сімейних прав та інтересів.
	Проблема зловживання правом при здійсненні особистих немайнових та майнових прав учасників сімейних відносин.
Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту сімейних прав та інтересів. Сімейна медіація.
Особливості виконання рішень судів щодо захисту сімейних прав та інтересів.
Міжнародно-правові стандарти сімейного права. 
	Правове регулювання сімейних відносин у зарубіжних країнах. 
Робочі мови: українська, російська.
Для участі в круглому столі Вам необхідно 
до 23 травня 2016 року (включно) подати заявку. Для цього на сайті Хмельницького університету управління та права www.univer.km.ua у розділі Конференції та наукові заходи заповнити електронну реєстраційну форму
N.В. Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, обов’язково додають належним чином засвідчену рецензію наукового керівника!
Примітка: Після проведення круглого столу планується видати збірник доповідей. 
Доповідь можна подати до Оргкомітету під час проведення круглого столу або подати на електронну адресу Оргкомітету до 10 червня 2016 року (включно).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 



	Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, грамотно написана і акуратно оформлена. 
	Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника читань латиницею (напр.: Bondarenko-Zelinska_Nadija.doc)
	Обсяг не повинен перевищувати 6 сторінок, 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; 
	Перший рядок — прізвище, ім'я та по батькові (повністю);
	Другий — науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
	Третій – шифр УДК; 

Четвертий — назва доповіді;
	Далі йде текст доповіді із абзацним відступом 1,25 см.;
	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. 
	Доповідь має бути подана в паперовому (із підписом автора) та електронному вигляді.

Примітка: Одержання доповіді та заявки на участь після обробки оргкомітетом за декілька днів обов’язково підтверджується нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. 
У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до Оргкомітету.
N.В. Організаційний комітет залишає за собою право чистового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з відхиленням від зазначених вище вимог!



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
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Бондаренко-Зелінська Н.Л.,
кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри цивільного права та процесу
Хмельницького університету управління та права 
УДК 347.632+347.94
ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
Одним із основних напрямків державної політики України є реалізація комплексу заходів, спрямованих на охорону дитинства… [… текст доповіді … ]
Список використаних джерел:
Евдокимова Т. П. Судебные споры о детях [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.03 / Т.П. Евдокимова – М., 1977. – 25 c.
 NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ):


1. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на круглому столі (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що їх відряджає.
2. Під час проведення круглого столу учасники будуть мати можливість подати наукові статті до наукового журналу «Університетські наукові записки» (Хмельницький, Україна) (http://www.univer.km.ua/vymogy.php), 


ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ


30 травня 2016 року
  930 — 1000 — реєстрація учасників конференції.
1000 — 1300 — пленарне засідання.
1300 — 1400 — перерва.
1400 — 1700 — продовження пленарного засідання.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ


29000, Україна м. Хмельницький
вул. Героїв Майдану, буд. 8
Науково-дослідна частина
Хмельницький університет 
управління та права
тел. / факс: 0382-71-80-80 
Ел. адреса: nauka@univer.km.ua 
(науково-дослідна частина)
тел. моб.: 097-2888-177 
Ел. адреса: flaming_n@ukr.net
 (Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, 
кафедра цивільного права та процесу);

Web-сторінка: www.univer.km.ua  

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ


Конференцію буде проведено в 
першому корпусі Хмельницького університету управління та права, 
який розташований за адресою:
м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, буд. 8.

За інформаційної підтримки 
наукового журналу 
«Університетські наукові записки» (Хмельницький, Україна),   
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛІННЯ 
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Круглий стіл

«Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів»

 

(з виданням збірника матеріалів)
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