
Шановні колеги! 

03 листопада 2017 року Харківський 

національний університет внутрішніх справ 

запрошує Вас взяти участь у роботі 

VІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Напрями розвитку науки 

трудового права та права соціального 

забезпечення», присвяченої 25-річному ювілею 

кафедри трудового та господарського права. 

Робота конференції планується за 

наступними напрямами: 

- напрями розвитку науки трудового 

права; 

- напрями розвитку науки права 

соціального забезпечення; 

- шляхи вдосконалення національного 

законодавства у сфері проходження державної 

служби та служби в правоохоронних органах. 

Робочі мови конференції: українська та 

російська. 

Для участі в конференції запрошуються 

науковці, викладачі, аспіранти, здобувачі 

вищих навчальних закладів. 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

Обсяг тез  – до 4 сторінок. 

Оформлення тез: формат – А4, шрифт –

Тіmеs New Roman № 14, поля сторінки: верхнє 

– 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, 

міжрядковий інтервал  – 1,5. 

На першому рядку ліворуч зазначається 

УДК роботи. Нижче великими літерами 

вказується назва тез доповіді (шрифт 

напівжирний, вирівнювання по центру). Нижче 

(через 1 інтервал праворуч) – прізвище, ім’я, по 

батькові автора, посада, науковий ступінь, 

вчене звання; після цього через 1 інтервал 

розміщується текст роботи. Посилання: 

автоматичне,  посторінкове (без списку 

використаних джерел наприкінці тез).  

Тези доповідей надсилаються в 

електронному варіанті у форматі «.doc» 

файлом, названим прізвищем автора, до 

16.10.2017 р. на e-mail: kaf_tryd@ukr.net 

Оргкомітет може залишити без розгляду 

тези доповідей, надані з порушенням строків 

подачі матеріалів, а також тематика яких не 

відповідає напрямам роботи конференції. 

 

Витрати, пов'язані з проїздом та 

проживанням, оплачуються учасником 

конференції за власний рахунок або за рахунок 

сторони, що відправляє. 

Організаційний внесок для участі в 

конференції не передбачено. Збірник матеріалів 

конференції буде вручено її учасникам перед  

початком конференції. У разі неможливості 

персональної участі в конференції PDF-версію 

збірника буде надіслано на електронні адреси 

авторів до 30 листопада 2017 року. 

 

Контактні телефони: 

(096) 898-93-27 – кафедра трудового та 

господарського права; 

(057) 739-83-45 – відділ організації 

наукової роботи. 

 

 

 

 

 



Заявка  

на участь у 

VІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Напрями розвитку науки 

трудового права та права соціального 

забезпечення» 

03 листопада 2017 року 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Дані про співавтора  
Дані про наукового 
керівника 

 

Назва організації  
Назва доповіді 
(повідомлення) 

 

Необхідність використання  
мультимедійної техніки 

 

Домашня (службова) 
адреса 

 

Контактні телефони  
E-mail  
Планую (потрібно 
виділити): 
 

- виступити з доповіддю;  
- тільки друк тез 

Вкажіть день і час приїзду  
Підпис  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МВС України 

Харківський національний університет 

внутрішніх справ 
 

 
 
 

Інформаційне повідомлення 

 

VІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

 

Напрями розвитку науки 

трудового права та права 

соціального забезпечення 
 

м. Харків 

03 листопада 2017 року 


