
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ВПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

29 КВІТНЯ 2021 РОКУ

Захід проводиться в рамках реалізації міжнародного проекту у сфері освіти
«Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей»
у межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+» 

№ 620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас  взяти  участь  у  роботі  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції
«Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах європейської
інтеграції»,  яка відбудеться 29 квітня 2021 року на базі Національного технічного університету
України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Конференція за складом тем є міждисціплінарною. 
До  участі  в  конференції  запрошуються  студенти,  аспіранти,  докторанти,  ад’юнкти,

науковці,  представники  органів  публічної  влади,  приватного  сектору  та  громадянського
суспільства. 

Умови участі: безкоштовно.

Захід  проводиться он-лайн  29.04.2021  року  з  12:00  до  16:00  з  використанням  платформи
відеоконференцій  ZOOM.  Запрошення  та  програма  заходу  будуть  надіслані  учасникам
конференції разом із підтвердженням від оргкомітету конференції про прийняття тез.

Робота конференції планується за такими напрямами: 

Секція  1.  Проблеми  правового  регулювання  суспільних  відносин  у  сфері  застосування
штучного інтелекту, робототехніки, криптовалют, технологій блокчейн, «хмарних» технологій,
«великих даних» та інших складових Інтернету речей (ІоТ).

Секція  2. Правове  забезпечення  цифрової  трансформації,  зокрема,  на  основі  впровадження
технологій  Інтернету речей у  різних  сферах діяльності:  економіці,  Індустрії  4.0,  сільському
господарстві,  охороні  здоров’я,  комунальному господарстві  (розумні  міста,  вулиці,  будинки),
транспорті  (автономні  автомобілі,  розумні  дороги,  дрони  тощо),  управлінні  державою,
роздрібної торгівлі тощо.



Секція  3. Порівняльно-правові  дослідження  національного  законодавства  та  законодавства
Європейського  Союзу  з  питань  забезпечення  кібербезпеки  та  вільного  обігу  даних,  захисту
персональних даних, застосування хмарних технологій та технологій блокчейну тощо. 

Секція 4. Проблеми визначення юридичної відповідальності в умовах цифрової трансформації,
зокрема, при застосуванні технологій Інтернету речей.

За  підсумками  заходу  планується  видання  електронного  збірника,  що  буде  розміщений  в
репозитарії КПІ ім. Ігоря Сікорського та надісланий учасникам заходу.

Для участі у конференції необхідно:
 
1. До 27 квітня 2021 року включно  заповнити форму заявки за посиланням https://forms.gle/
b5s3PPLHirzLmQNh7 

2. Надіслати файл із тезами доповіді на адресу оргкомітету euliot20@gmail.com
Тема листа електронного повідомлення: Конф. Секція №___
Назва файлу з тезами доповіді  повинна відповідати імені  та прізвищу учасника конференції
(наприклад, Петренко_Іван.doc). 

Вимоги для оформлення тез доповідей:  
Обсяг тез – до 5 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі
поля – 20 мм. 
Перший рядок –  Секція №___ (вирівнювання – по правому краю)
Другий  рядок  –  назва  доповіді  (великими  літерами,  шрифт  напівжирний,  вирівнювання  по
центру). 
Третій рядок – ім’я та власне прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада або місце
роботи чи навчання.  
Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки. 
Список  використаної  літератури  оформлюється  в  кінці  тексту  під  заголовком  «Література»
(шрифт напівжирний, вирівнювання по центру). 
Список літератури оформлюється згідно з  ДСТУ 8302:2015 у вигляді  позатекстового списку
(подається після  тексту доповіді)  або відповідно до міжнародного стилю цитувань наукових
робіт АРА. 

Група у Фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/euliot 

Телеграм-чат для учасників конференції - https://t.me/EULIoT

https://t.me/EULIoT
https://www.facebook.com/groups/euliot
https://forms.gle/b5s3PPLHirzLmQNh7
https://forms.gle/b5s3PPLHirzLmQNh7


Зразок оформлення тез доповіді

Секція № 1

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 
ДЛЯ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Петро ПЕТРЕНКО, к.ю.н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського

..........................................................Текст доповіді  [1, с.99] .................................................................

Література: 
1. Баранов, О. (2016). Інтернет речей як правовий термін. Юридична Україна, (5-6), 96-103.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. 
Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

Тези повинні відображати результати наукового дослідження автора (авторів) на актуальну тему,
містити положення, розроблені ним (ними) особисто, що раніше не публікувалися. 

Оргкомітет  конференції  залишає  за  собою  право  відхилити  матеріали,  які  не  відповідають
напряму конференції та вимогам щодо їх змісту та оформлення. 

Участь у конференції очна, заочна.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Склад організаційного комітету

МЕЛЬНИЧЕНКО
Анатолій Анатолійович

кандидат філософських наук, доцент,
проректор з навчальної роботи 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 

ЦИМБАЛЕНКО
Яна Юріївна

кандидат наук з державного управління, доцент,
в.о. Декана Факультету соціології і права
КПІ ім. Ігоря Сікорського 

БЕВЗ 
Світлана Іванівна

доктор  юридичних  наук,  доцент,  в.о.  завідувача   кафедри
господарського та адміністративного права
КПІ ім. Ігоря Сікорського 

БАРАНОВ
Олександр  Андрійович

доктор юридичних наук, професор, 
Академічний лідер Проекту

ГОЛОВКО
Ольга Михайлівна

кандидат юридичних наук, старший викладач
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Модуль-лідер Проекту
тел. моб: +380 67 46 06 775

ДУБНЯК
Марія Вікторівна

кандидат юридичних наук, старший викладач
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Менеджер Проекту


