НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Шановні колеги!

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

1-2 жовтня 2021 року в Хмельницькому університеті управління та
права імені Леоніда Юзькова відбудеться Міжнародна науково-практична
конференція Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в
сучасному світі: проблеми теорії та практики», з нагоди 95-річчя від дня
народження та на вшанування пам’яті доктора юридичних наук, професора,
заслуженого юриста України Радомира Івановича Кондратьєва.

ЄВРАЗІЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИЧИХ ШКІЛ ТА ПРАВНИКІВ

Основні тематичні напрями конференції:
1. Доктрина соціальної держави професора Р.І. Кондратьєва.
2. Права людини як найвища конституційна цінність.
3. Забезпечення прав людини в Україні: правові та соціальні аспекти.
4. Захист прав людини: національні та міжнародно-правові засоби.
5. Права людини в умовах глобальних загроз.

Міжнародна
науково-практична конференція

NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ)
Організаційний внесок за участь у конференції становить:
250 грн. (програма конференції, друкований збірник тез та сертифікат
учасника конференції);
150 грн. (електронний варіант програми конференції, електронний
збірник тез та електронний сертифікат учасника конференції).

Двадцяті
осінні юридичні читання

Учасники з науковим ступенем доктора наук, а також учасники,
які є громадянами іноземних країн, звільняються від сплати
організаційного внеску.

«Права людини в сучасному світі:
проблеми теорії та практики»

Збірник матеріалів конференції планується видати до проведення
конференції.

з нагоди 95-річчя від дня народження та на
вшанування пам’яті доктора юридичних
наук, професора, заслуженого юриста України
Радомира Івановича Кондратьєва

1-2 жовтня 2021 року
м. Хмельницький

Робочі мови: українська, англійська, польська, російська.
Для участі в конференції необхідно до 12 вересня 2021 року включно
на сайті Хмельницького університету управління та права імені Леоніда
Юзькова www.univer.km.ua у розділі Конференції та наукові заходи
заповнити електронну реєстраційну форму до якої додати тези доповіді.
Після здійснення перевірки тез на наявність текстових запозичень
авторам буде надіслано реквізити для оплати організаційного внеску.
Особи, які не мають наукового ступеня, обов’язково додають
належним чином засвідчену рецензію наукового керівника!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
➢ Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника (напр.:
Petrenko_Kyrylo.doc).
➢ Обсяг тез не повинен перевищувати 2-х сторінок, текстовий редактор –
Microsoft Word, формат сторінки А4, орієнтація – книжкова, поля – 25 мм;
Гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль
– Normal.
➢ Текст доповіді вирівнюється за шириною з абзацним відступом 1,25
см.
➢ 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 існуючих стандартів
бібліографічного опису.
Організаційний комітет залишає за собою право редагування або
відхилення матеріалів, які виконані та оформлені з відхиленням від
зазначених вище вимог.
При написані тез просимо дотримуватись принципів академічної
доброчесності.
Відповідальність за висвітлені матеріали в тезах покладаються на
авторів
Заявки та тези доповідей надіслані, у будь- якій іншій формі, не
приймаються.
Примітка:
Одержання тез доповідей 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.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
Петренко Кирило Ярославович,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Зі зміною суспільних реалій сьогодення виникає нагальна потреба
[2, c. 100] … текст доповіді …
Використані джерела:
1. Козюбра М. Природа соціальних прав людини та особливості їх реалізації.
Вісник Конституційного Суду України. 2002. № 5. С. 57-61.
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН КОНФЕРЕНЦІЇ
1 жовтня 2021 року
реєстрація учасників;
відкриття конференції
та проведення пленарного засідання;
кава-брейк;
продовження пленарного засідання;
підведення підсумків і закриття
конференції

2 жовтня 2021 року
900 – 1300 екскурсія історичними місцями Хмельниччини.
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова
вул. Героїв Майдану, буд. 8
м. Хмельницький, 29000
Контактні особи:
– науково-дослідна частина: електронна адреса: nauka@univer.km.ua
Шевчук Інна Володимирівна - моб. тел.: + 380982630095
Данілова Анна Вікторівна - моб. тел.: +380961997208
Сіцінська Майя Володимирівна - моб. тел.: +380984304727
– професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового
права Івановська Алла Миколаївна – моб. тел.: +38068-114-99-09,
електронна адреса: kaf@univer.km.ua
– професор кафедри трудового, земельного та господарського права
Чудик-Білоусова Надія Іванівна – моб. тел.: +380974521388, електронна
адреса: kaf-tzg@univer.km.ua
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Місце проведення конференції – корпус № 1 Хмельницького
університету управління та права імені Леоніда Юзькова, який
розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 8.

