«Київський політехнічний інститут» імені
Ігоря Сікорського, корпус № 6, 1-й поверх,
зала адміністративних нарад. Реєстрація
учасників: з 9.30 до 10.00 год.
Мета конференції – формування
теоретико-методологічних засад правового
регулювання суспільних відносин, пов’язаних
з технологіями Інтернету речей.
Комітет Верховної Ради України з питань
інформатизації та зв'язку
Науково-дослідний інститут інформатики
і права НАПрН України
Національної академії правових наук України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права
Навчально-науковий центр інформаційного права
та правових питань інформаційних технологій
IІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
29 листопада 2018 р. м. Київ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у другій науковопрактичній конференції «Інтернет речей: проблеми
правового регулювання та впровадження», яка
відбудеться 29 листопада 2018 року.
Конференцію буде проведено за адресою:
Національний технічний університет України

Основні тематичні напрямки конференції:
Проблеми впровадження та використання
технологій Інтернету речей у різних сферах
суспільної діяльності (охорона здоров’я,
промисловість, сільське господарство,
освіта, управління державою, транспорт,
торгівля, інфраструктура міст тощо).
 Правові аспекти ризиків та бар’єрів щодо
впровадження технологій Інтернету речей.
 Проблеми
правового регулювання в
умовах застосування технологій Інтернету
речей, зокрема із використанням штучного
інтелекту, робототехніки, криптовалют,
технологій
блокчейн,
«хмарних»
технологій, «великих даних» тощо.
 Інноваційне застосування ІКТ в юридичній
діяльності.
 Проблеми вдосконалення законодавства з
питань інформатизації, телекомунікацій,
користування радіочастотним ресурсом,
захисту
персональних
даних,
інфраструктурної безпеки, кібербезпеки
тощо.
Для участі в конференції необхідно до
23 листопада
2018 року (включно)
надіслати до оргкомітету конференції
електронною поштою:
 заявку на участь (див. зразок);

 у разі виступу (або публікації тез)
надіслати відредаговані тези доповіді обсягом
до 5 сторінок (див. вимоги до оформлення та
зразок).
Для реєстрації учасника конференції та
подачі тез для публікації необхідно заповнити
електронну форму заявки та надіслати файл із
тезами доповіді на електронну адресу
конференції: pravo@ndcpi.org.ua.



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 (виступу) 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
(виступу) прописними літерами (шрифт
звичайний, напівжирний, вирівняний по
центру). Далі розміщується текст доповіді,
вирівняний по ширині з відступом зліва 10
мм.
У кінці тексту доповіді, (виступу)
розміщують
список
використаної
літератури, при оформленні якого слід
дотримуватися
вимог державного
стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система
стандартів з інформації, бібліотечної та
видавничої справи. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та
правила складання”.
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.
1. Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): мета
застосування та правові проблеми / О.А. Баранов //
Інформація і право. – 2018. – № 2. – С. 31–44.

ЗАЯВКА (зразок)
«Інтернет речей: проблеми правового
регулювання та впровадження»
29 листопада 2018 р.
Прізвище, ім’я та побатькові (повністю)
Назва організації
(установи) та посади.
У разі наявності:
зазначити науковий
ступень та звання.
Тема виступу
(у разі виступу або
публікації тез)
Форма участі:
- участь без виступу;
- участь з виступом;
- участь без виступу, але з
поданням тез;
- без участі, але з
поданням тез.
Контакти:
Електронна адреса та
номер телефону
Контакти оргкомітету:
тел. 234-94-56,
E-mail: pravo@ndcpi.org.ua

Необхідно знати:
Одержання доповіді та заявки на участь
в конференції після обробки оргкомітетом
обов’язково
підтверджується
нашим
повідомленням про отримання на вказану
Вами електронну адресу.
У разі неодержання підтвердження про
реєстрацію
просимо
звернутися
до
Оргкомітету.

