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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Першій 

науково-практичній конференції за темою: 

«Парламентський контроль в умовах 

децентралізації державної влади та 

цифрової трансформації в Україні: стан  

та проблеми».  

       Конференцію буде проведено  

дистанційно (заочно) з використанням 

інформаційно-технічних засобів. 

       

Мета конференції: аналіз стану і 

узагальнення нових теоретичних і 

практичних напрацювань у галузі 

здійснення парламентського контролю в 

умовах децентралізації державної влади; 

розкрити напрями, стан та перспективи 

цифрової трансформації в Україні, 

сприяння активному обміну досвідом 

фахівців. 

 

Тематика конференції: 

1. Напрями та механізми здійснення 

парламентського контролю в Україні: стан, 

проблеми та перспективи 

2. Децентралізація державної влади в 

Україні :стан та невирішені питання. 

3. Цифрова трансформація в Україні : 

напрями, здобутки та проблеми.  

4. Інформаційне і правове моделювання 

удосконалення парламентської діяльності. 

5. Перспективні напрями розвитку систем 

та технологій в сфері здійснення 

парламентського контролю в Україні. 
 

  

 
 
Для участі в конференції необхідно 

надіслати не пізніше 25.03.2021 року 
(включно) на електронний адрес 
конференції: vfurashev@gmail.com або 
dorohykh@gmail.com відредаговані тези 
доповіді обсягом до 5 сторінок або 
презентації доповіді (за наявності). 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 

 Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу та імені учасника конференції 

латиницею (наприклад, Stetsiuk Petro- 

thesis); 

 Тези доповіді повинні бути виконані на 

актуальну тему, містити результати 

наукового дослідження, відредаговані 

та охайно оформлені. 

 Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при 

форматі сторінки А4 (297х210 мм), 

орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 

15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – 

Normal. 

 Текст може містити лише кінцеві 

посилання (у квадратних дужках 

вказується номер джерела з переліку, 

який наведений у кінці доповіді).  

 Сторінки не нумеруються. 

 Перший рядок – прізвище та ім’я (або 

ініціали) автора (шрифт звичайний, 

напівжирний, вирівняний по правій 

стороні). Другий рядок – науковий 
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ступінь, вчене звання, посада. Наступний 

абзац повинен містити назву доповіді 

прописними літерами (шрифт звичайний, 

напівжирний, вирівняний по центру). 

Далі розміщується текст доповіді, 

вирівняний по ширині з відступом зліва 

10 мм. 

 У кінці тексту доповіді, при 

необхідності, розміщують  список 

використаної літератури, при 

оформленні якого слід дотримуватися   

вимог державного стандарту ДСТУ 

8302:2015 “Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила 

складання”. 

 

Зразок оформлення публікацій 

 Шевченко М.І. 
науковий ступінь, вчене звання, 

посада 

ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ НА 

ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА УМОВИ 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ 

Основний текст. Посилання на літературу 

по тексту в порядку черговості, в квадратних 

дужках [1, с. 58]. Література подається в кінці 

тексту. 

1. Баранов О.А. Правові аспекти 

національних стратегій розвитку штучного 

інтелекту // Юридична Україна. - № 7. – 2019. – 

С. 21-38. 

 

Назва поданих файлів тез має бути за 

формою: Петренко .rtf 

Необхідно знати: 

1. Доповіді будуть опубліковані  в форматі 

електронного збірника матеріалів 

конференції, оформленого встановленим 

порядком, який буде розміщено на веб-сайті 

НДІІП НАПрНУ:  www.ippi.org.ua. та на веб-

сайті кафедри інформаційного права та права 

інтелектуальної власності ФСП КПІ ім. Ігоря 

Сікорського: http://ipp.kpi.ua/  

2. Форма участі – дистанційна, заочна, без 

оплати. 

Науковий керівник конференції – Ланде 

Дмитро Володимирович, моб.: 067 466 89 17. 

 Координатор з адміністративних 

питань конференції – Леонов Дмитро 

Борисович, моб. 067 273 28 83. 

Представники оргкомітету (упорядники 

збірника тез) – Фурашев Володимир 

Миколайович, e-mail: vfurashev@gmail.com, 

моб. 050 410 15 26;. Дорогих Сергій 

Олександрович, e-mail: dorohykh@gmail.com, 

моб. 066 251 30 95. 
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