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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції 

«Діджиталізація та права людини», яка відбудеться 

30 березня 2021 року в Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова.  

Основні тематичні напрямки конференції: 
1. Права людини в контексті інформаційного 

(постіндустріального) суспільства 

2. Діджиталізація та "нові права" людини. 

3. Захист прав людини в інформаційному просторі 

4. Карантинна діджиталізація та права людини. 

5. Діджиталізація в сфері  адміністративних 

послуг та корпоративному праві 

6. Діджиталізація у правоохоронній сфері 

7. Міжнародні відносини та тлі діджиталізації 

8. Розвиток інститутів права в умовах 

діджиталізації. 

Робочі мови: українська, російська, 

англійська, словацька, чеська. 
Для участі в конференції Вам необхідно 

до 25 березня (включно) 2021 року надіслати заявку та 

тези доповідей на електронну пошту: korvinstar@ukr.net 

або uljanka2009@ ukr.net. 
 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

Заявка на участь у Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції 

«Діджиталізація та права 

людини», 
30 березня 2021 року, м. Хмельницький 

Прізвище, ім’я, по 

батькові: 
 

Науковий ступінь,  

вчене звання: 
 

Місце роботи (навчання):  
Посада:  
Контактний телефон:  
E-mail:  
Назва доповіді / Назва 

напрямку 
 

Адреса для надсилання 

сертифіката учасника 
 

конференції (відділення 

Нової пошти) 

 

 
 Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, 

містити глибоке наукове дослідження, грамотно 

написана й акуратно оформлена. 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені 

учасника читань латиницею (напр.: 

Petrenko_Kyrylo.doc). 

 Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, 

текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки 

А4 (297х210 мм), орієнтація книжкова, поля 25 мм; 

Гарнітура Time New Roman, кегель 12, міжрядковий 

інтервал 1,0, стиль Normal. 

 Структура заголовку доповіді: 

‒ прізвище, ім’я та по батькові (повністю); 

‒ курс і назва факультету, місце навчання 

/ посада та місце роботи (повністю); 

‒ науковий ступінь, вчене звання (повністю); 

‒ назва доповіді. 

 Далі йде текст доповіді, вирівняний за шириною, з 

абзацним відступом 1,25 см. 

 Термінологія та основні положення тез доповіді в 

тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або 

курсивом. 

 Посилання в 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 й повинен бути оформлений відповідно до 

наявних стандартів бібліографічного опису. 

 Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого 

звання, обов’язково додають належним чином 

засвідчену рецензію наукового керівника! 

 

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. 

 

 

Оксанюк Віктор Петрович, 

аспірант кафедри теорії та історії держави і права 

Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ 

СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ» 

Із постійним розвитком суспільства виникає 

нагальна потреба [… текст доповіді …]. 

Використані джерела: 

1. Чефранов В. А. Поняття цінності як основа 

правової аксіології. Підприємництво, господарство і 

право.2004. № 9. С. 13-14.  

 

2.  Участь у конференції є безкоштовною. 

3. Учасники сплачують лише витрати, пов’язані з 

пересилкою сертифікатів учасника конференції. 

Усі учасники конференції забезпечуються електронними 

програмою та збірником тез конференції (формат pdf з 

присвоєнням номера ISBN), які будуть направлені на 

електронну адресу учасників, вказану в заявках. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

Організаційний комітет залишає за собою 

право редагування або відхилення матеріалів, які не 

відповідають зазначеним вимогам. 

Роботи, надіслані після закінчення 

встановленого терміну, не розглядаються. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

NOTА BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ): 

mailto:korvinstar@ukr.net

