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Шановні колеги! 

17 травня 2019 року в Хмельницькому університеті управління 

та права відбудеться Міжнародна науково-практична конференція 

«Конституційні цінності: правова природа та практика 

реалізації», присвячена світлій пам’яті  доктора юридичних наук, 

професора, академіка НАПрНУ, першого Голови Конституційного 

Суду України Леоніда Петровича Юзькова та з нагоди присвоєння 

Хмельницькому університету управління та права його імені. 

На заході планується присутність суддів Конституційного Суду 

України, представників провідних закладів вищої освіти України та 

зарубіжних країн, органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

 

Основні тематичні напрямки конференції: 
1. Ціннісний вимір права: здобутки та перспективи  

2. Цінності як фундамент сучасної демократичної Конституції  

3. Конституційні цінності в практиці Конституційного Суду України 

4. Доктрина конституційних цінностей професора Л. П. Юзькова 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

Для участі в конференції Вам необхідно до 10 травня 2019 року 

на сайті Хмельницького університету управління та права 

www.univer.km.ua у розділі Конференції та наукові заходи 

заповнити електронну реєстраційну форму, до якої додати тези 

доповіді.  

Особи, які не мають наукового ступеня чи вченого звання, 

обов’язково додають належним чином засвідчену рецензію наукового 

керівника! 

 

NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ) 

 

Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції 

(проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками 

за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає. 

Збірник матеріалів з доповідями конференції планується 

видати після проведення конференції. 

 

http://www.univer.km.ua/


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

 Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке 

наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена. 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника 

конференції латиницею (напр.: Petrenko_Kyrylo.doc). 

 Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, текстовий 

редактор – Microsoft Word 6.0 та вище для Windows, формат 

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

Гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 

1,0, стиль – Normal. 

 Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові (повністю). 

 Другий – посада, науковий ступінь, вчене звання (повністю). 

 Третій – місце роботи, навчання (повністю). 

 Назва доповіді. 

 Далі йде текст доповіді з 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 й 

повинен бути оформлений відповідно до державних стандартів 

бібліографічного опису. 

 

Примітка: 

Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після 

закінчення встановленого терміну, не розглядаються. 

Одержання доповіді та заявки на участь, після обробки 

оргкомітетом, обов’язково підтверджується нашим повідомленням 

про отримання на вказану Вами електронну адресу. 

У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію 

просимо звернутися до Оргкомітету. 
 

 

N.В. Редколегія збірника не несе відповідальності за зміст та 

якість поданих матеріалів, але залишає за собою право внесення 

змін і форматування тез доповідей! 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 

Петренко Кирило Ярославович, 

доцент кафедри  конституційного, адміністративного та 

фінансового права Хмельницького університету управління та права 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ДОКТРИНА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

Зі зміною суспільних реалій сьогодення виникає нагальна 

потреба [2, c. 100] … текст доповіді … 
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КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

29013, Україна, м. Хмельницький 

вул. Героїв Майдану, буд. 8 

Науково-дослідна частина 

Хмельницький університет управління та права 

тел. / факс: 0 (382) 71-80-80 

Ел. адреса: nauka@univer.km.ua 

Web-сторінка: www.univer.km.ua 

 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатись до 

координаторів оргкомітету конференції: 

– науково-дослідної частини Хмельницького університету 

управління та права: тел. / факс: 0382-71-80-80, електронна адреса: 

nauka@univer.km.ua;  

– професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Івановської Алли Миколаївни: роб. телефон 0382-

71-82-99; моб. тел.: 068-114-99-09, електронна адреса: 

ivanovskaalla@gmail.com. 
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