ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Кафедра галузевих юридичних дисциплін ТОВ «Бердянський університет
менеджменту і бізнесу» з метою сприяння оприлюдненню результатів науководослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні
колективної монографії: “Проблеми реалізації та шляхи удосконалення
інституту права власності та інших речових прав в українській правовій
системі” (в рамках комплексної теми дослідження “Проблеми реалізації та
шляхи удосконалення інституту права власності та інших речових прав в
українській правовій системі” державний реєстраційний номер 0112U007717)
Мета роботи: дослідити проблеми реалізації норм інституту права
власності та інших речових прав в галузях публічного та приватного права, на
підставі аналізу чинного законодавства та практики його застосування,
запропонувати власне бачення стану та проблем правового регулювання
відносин власності на сучасному етапі розвитку Української держави. Надати
пропозиції щодо змін та доповнень чинного законодавства з метою
вдосконалення правового регулювання відносин власності та інших речових
прав.
До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці,
викладачі та аспіранти.
Координацію роботи над колективною монографією будуть здійснювати:
Антошкіна В.К.- доцент кафедри галузевих юридичних дисципліни ТОВ
«Бердянський університет менеджменту і бізнесу», кандидат юридичних наук,
доцент;
Сирота А.І.- професор кафедри галузевих юридичних дисциплін ТОВ
«Бердянський університет менеджменту і бізнесу», кандидат юридичних наук,
професор.

Редакційна колегія колективної монографії:
Картамишева О.Є.- декан юридичного факультету, доцент кафедри галузевих
юридичних дисципліни ТОВ «Бердянський університет менеджменту і
бізнесу», кандидат юридичних наук.
Новицький Григорій Володимирович- завідувач кафедри галузевих юридичних
дисциплін ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,

доктор

юридичних наук, професор.
Сердюк Олена Олександрівна — доцент кафедри загальнотеоретичних
правових дисциплін і філософії, кандидат філософських наук, доцент.
Монографія буде видана з присвоєнням їй номера ISBN. Вид видання –
наукове, формат А5, тверда палітурка.
Монографічні колективні видання кафедри в рамках комплексних
кафедральних досліджень :

Планується, що монографія буде складатися з трьох розділів:
Розділ 1. Зміст права власності та інших речових прав.
Розділ 2. Проблеми реалізації норм інституту права власності та інших
речових прав в галузях публічного права.
Розділ 3. Проблеми реалізації норм інституту права власності та інших
речових прав в галузях приватного права.
Пропонуємо орієнтовні напрямки досліджень:
Проблеми набуття права власності.
Проблеми припинення права власності.
Проблеми правового регулювання приватної власності.
Проблеми права власності юридичних осіб.
Проблеми права комунальної власності.
Проблеми права державної власності.
Проблеми права спільної власності.
Проблеми права власності на окремі види майна.
Проблеми довірчої власності.
Проблеми захисту права власності.
Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого
забезпечення та правозастосування
Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності
Проблеми права власності на житло
Проблеми

використання

власником

свого

майна

для

здійснення

підприємницької діяльності.
Проблеми права володіння чужим майном
Злочини проти власності за законодавством України
Речові права в римському праві
Речові права в сучасному цивільному законодавстві провідних країн світу
Адміністративно-правовий захист права власності

Питання застосування судами законодавства про право власності
Контрольні дати


надання авторами матеріалів для розгляду редакційною колегією —

до 10.02.2018 р.


розсилка монографії авторам — до 03.04.2018 р.

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:
1. Заповнити анкету, надіслати окремим файлом.
2. Надіслати на електронну адресу розділ монографії для публікації.
3. Надіслати копію квитанції про оплату. Реквізити на оплату направляються
після отримання рукопису.
Фінансові умови.
Вартість однієї сторінки — 30 гривень (відшкодування витрат за друк,
коректування,

редагування,

верстку

і

поштову

відправку

колективної

монографії). Мінімальна кількість сторінок — 20. Якщо стаття більше
зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 гривень.
Вимоги до оформлення статей:
• робота повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що
включає результати оригінальних досліджень автора;
• Мова: українська
• обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times
New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
Загальна структура рукопису:
• прізвище та ініціали автора статті; посада, місце роботи (кожен співавтор з
нового рядка); науковий ступінь і вчене звання, назва роботи;
• матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки),
основну частину, і висновок (1 сторінка).
• список використаних джерел розміщується після статті у порядку згадування.

У разі виникнення будь-яких питань, а також стосовно друку, оплати,
розсилки або участі в колективній монографії звертайтеся до контактної
особи.
Контактна особа :
Картамишева Ольга Євгенівна,
декан юридичного факультету,
доцент кафедри галузевих юридичних дисципліни
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
кандидат юридичних наук;
Телефон: 0668096100
Електронна адреса: kartamysheva.olga2013@gmail.com

АНКЕТА
автора рукопису монографії “Проблеми реалізації та шляхи удосконалення
інституту права власності та інших речових прав в українській правовій
системі”
Прізвище_________________________________
Ім`я______________________________________
По батькові________________________________
Посада____________________________________
Місце роботи ______________________________
Науковий ступінь___________________________
Вчене звання_______________________________
Телефон___________________________________
E-mail_____________________________________
Тема роботи _______________________________
Адреса для надсилання монографії___________
___________________________________________

