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ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги,
для нас велика честь та задоволення організовувати круглий стіл на тему: "Правові
питання епідемічної безпеки під час воєнного стану", проведення якого заплановано на
16 червня 2022 р. в онлайн-форматі. Впевнені, що вам сподобаються інтерактивні
дискусії, приємне спілкування та командна робота.
Інформація щодо порядку проведення заходу буде надана пізніше.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЛАН)
На заході передбачається обговорення п'яти основних тем, зокрема:
Панельна дискусія 1: Міжнародно-правові стандарти забезпечення епідемічної безпеки.
Панельна дискусія 2: Правові засади протидії поширенню інфекційних захворювань в умовах війни:
управління ризиками, протидія поширенню ВІЛ/СНІДУ та інших інфекційних захворювань, які передаються
статевим шляхом, подолання наслідків епідемії COVID-19, прогнозування майбутніх проблем в умовах війни.
Панельна дискусія 3: Інструменти права інтелектуальної власності в забезпеченні епідемічної безпеки під час
війни.
Панельна дискусія 4: Особливості відповідальності за правопорушення проти здоров’я в контексті захисту
населення від епідемічних хвороб під час воєнних дій.

ПУБЛІКАЦІЇ
Усі зацікавлені можуть надіслати електронною поштою до 15 червня 2022 року такі матеріали:
1) тези доповіді на електронну пошту: conf-2022@ukr.net. Ім'я файлу має відповідати імені заявника.
Наприклад: Іванов_тези;
2) заповнену анкету. Пройдіть, будь-ласка, реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/n1VsxmYEj4FmnH1n7
Вимоги до публікації:
Прізвище та ініціали автора (-ки) - шрифт напівжирний курсив; науковий ступінь, вчене звання (у разі
наявності), посада, повна назва установи, де працюєте (навчаєтеся) - шрифт Times New Roman 14, курсив,
вирівняний ліворуч.
- Нижче, через один інтервал, по центру – назва доповіді великими літерами посередині рядка (шрифт
напівжирний, Times New Roman 14).
- Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє,
нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, відступ – 1,25. Обсяг тексту:
до 4 сторінок із переліком використаних джерел.
- Література оформлюється в кінці тексту під заголовком "Список використаних джерел", у тексті
посилання на використані джерела (без повторів) позначаються у квадратних дужках із зазначенням номеру
джерела та конкретних сторінок, наприклад: [1, с. 25-26].
Приклад оформлення тез доповіді
Іванов І.І.
к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права №1
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УМИСНЕ
ЗАРАЖЕННЯ ВІЛ ЧИ ІНШОЮ НЕВИЛІКОВНОЮ ХВОРОБОЮ
Текст текст текст ….
Список використаних джерел:
1. …
Організаційний внесок не передбачений.
Зверніть увагу, що тези будуть опубліковані нередагованими (у авторській редакції).

ОФІЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИКИ
Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас:
Сидоренко Анна Сергіївна
Контактні дані: + 38066 15-40-622 (Viber, Telegram)
Забуга Юлія Юріївна
Контактні дані: +38098 409-68-01 (Viber, Telegram)
Пономарьова Олена Олександрівна
Контактні дані: +38067 7191203 (Viber, Telegram)

ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД УЧАСТІ В ЗАХОДІ
Відмова від участі в заході може бути здійснена в будь-який час до дати його проведення. Оргкомітет
розглядатиме лише письмову заяву про відмову від участі в заході.

ПРИВАТНІСТЬ
Оргкомітет відповідально ставиться до конфіденційності особистих даних і тому використовуватиме
надану Вами персональну інформацію лише для обробки Вашої реєстрації.

