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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ науковопрактичній конференції на тему:
«Роль і місце права інтелектуальної
власності та інформаційного права в
сучасних умовах»
Конференція відбудеться в режимі
онлайн на платформі ZOOM. Початок роботи
конференції: 11.11.2020 р. о 10:00.
Участь у конференції безкоштовна за
умови попередньої реєстрації до 08.11.2021
за електронною адресою:
I_Volynets@ukr.net.
Форма заповнюється українською мовою.
10.11.2021 р. на Вашу електронну пошту
буде
надіслано
посилання
на
вебконференцію із технічними інструкціями.

Ужгородський національний університет
(юридичний факультет)

Під
час
конференції
планується
проведення пленарного засідання та 12
листопада буде проведено секцію на тему:
«Інтелектуальна власність в креативних
індустріях»

ЗАПРОШЕННЯ
для участі у ІІІ науково-практичній
конференції
«РОЛЬ І МІСЦЕ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ
УМОВАХ»

Для підготовки збірника матеріалів
конференції
необхідно надіслати до
10.11.2021 року на електронну адресу:
I_Volynets@ukr.net
відредаговані
тези
доповіді обсягом до 5 сторінок або
презентації доповіді (за наявності). Можливо
надіслати тези без онлайн участі в
конференції.

11-12 листопада 2021 року

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
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
складання”.

та

правила

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.
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Необхідно знати:
1. Доповіді будуть опубліковані в форматі
електронного збірника матеріалів конференції,
оформленого встановленим порядком, який буде
розміщено
на
веб-сайтах
організаторів
конференції.
2. Форма участі – дистанційна, заочна, без
оплати.
3. Координатори конференції з
адміністративних питань:
- Дорожко Григорій Костянтинович, моб. 067
621 88 58, E-mail: dorozhko.grig@gmail.com;
– Леонов Дмитро Борисович, моб. 067 273 28 83,
. E-mail: Dleonov1957@gmail.com/

