ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ
Вимоги до матеріалів:
Наукові повідомлення учасників можуть
посилатися як тези або як статті, які будуть
надруковані у збірнику матеріалів
конференції.
Вимоги до оформлення:
• доповідь повинна бути формалізованим
результатом наукового дослідження на
актуальну тему;
• матеріали подаються у електронному
варіанті у форматі doc.або, редактор
Microsoft Word;
• обсяг тексту: статті - не більше 10
сторінок; тез - не менше 4 сторінок формату
А-4;
• поля верхнє, нижнє та ліве - 20 мм,
праве - 15 мм; шрифт - Times New Roman,
кегель - 14 пт, інтервал між рядками - 1,5;
• до наукових повідомлень аспірантів,
здобувачів та студентів додається рецензія
наукового керівника або витяг з протоколу
засідання кафедри про рекомендацію до
друку.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
Сушко О.Р. — к.ю.н., доцент,
доцент кафедри КУП НАНУ
Відносини у сфері інтелектуальної
власності як предмет цивільного права
Проблема предмету цивільного права
зумовлена широтою врегульованих ним
правовідносин та способом (методом)
впливу на їх учасників. Окреме місце у

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
ньому посідають відносини у сфері
інтелектуальної власності як у їх статиці
(книга четверта ЦК ) та і у динаміці
(Книга п’ята ЦК). Додає складності те, що
- .............................................................

КИІВСЬКИИ
УНІВЕРСИТЕ
Т ПРАВА НАН
УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЛИСТ

23 листопада 2018 р.
9.30 - реєстрація учасників
10.30 - відкриття конференції,

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
НАН УКРАЇНИ
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

пленарне

засідання
12.00- кава-брейк
12.30- пленарне засідання
14.00 обід
15.00 секційні засідання
16.30 - підведення підсумків,
закриття конференції, вручення
сертифікатів учасникам.

VІ Міжнародна науково-практична
конференція

Умови участі у конференції:
Всі витрати щодо відрядження (проїзд,
проживання,
харчування
тощо)
здійснюються учасником конференції за
власний рахунок або за кошти організації,
яка його відрядила.
Організаційний внесок відсутній.
Збірник матеріалів конференції можна буде
отримати після видання у бібліотеці КУП
НАН України.

«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛА СНОСТІ В
УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ»
23 листопада 2018 р.
з виданням збірника матеріалів
КИЇВ - 2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI
Міжнародної науково-практичної
конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми
права інтелектуальної власності в
Україні та Європі», яка відбудеться
23 листопада 2018 р.
на базі Київського університету права НАН
України
за адресою: м. Київ,
вул. Академіка Доброхотова 7А
Співорганізаторами
конференції
є
Київський університет права НАН України
та Всесвітня організація інтелектуальної
власності.
Міжнародна
науково-практична
конференція спрямована на комплексний
аналіз проблем і здобутків розвитку права
інтелектуальної власності України в умовах
євроінтеграції, розгляд актуальних аспектів
вдосконалення національного законодавства,
пошук креативних рішень.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
у конференції можуть брати участь
науково-педагогічні
працівники
вітчизняних та зарубіжних наукових
установ, в тому числі ВНЗ, аспіранти
та студенти 3-6 курсів, юристипрактики, інші зацікавлені особи.
Робочі мови конференції;
українська, російська, англійська.
Форма участі: очна, заочна
Порядок направлення заявок на участь у
конференції та матеріалів:

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ на участь у
VI Міжнародній науково-практичній
конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми
права інтелектуальної власності в
Україні та Європі»,
23 листопада 2018 р.
м. Київ,
вул. Академіка Доброхотова 7А
Прізвище _________________________
Ім ’я, по батькові _________________
Посада та місце роботи, навчання (повна
назва організації __________________

Для участі в конференції Вам необхідно
надіслати заявку на участь (форма
додається), тези доповіді, а також
рецензію наукового керівника чи іншої
особи, що має науковий ступінь чи/та вчене
звання електронною поштою
E-mail: NadiyaKud@i.ua.

Контактний телефон
E-mail
Тема доповіді

в строк до 20 листопада 2018 р.
(включно)
Адреса Оргкомітету конференції:
03142 м. Київ, вул. Ак. Доброхотова, 7-а
Наукова частина Додаткову інформацію
можна отримати за телефоном:
8 (044) 409-15-00
E- mail: NadiyaKud@i.ua

Відомості про наукового керівника для
студентів, магістрантів, аспірантів:
Прізвище ______________________
Ім ’я __________________________
По батькові ___________________
Посада, науковий ступінь,вчене звання
Дата, підпис

Відомості про приїзд:
Особиста участь (так / ні) _____

