Шановні колеги!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Запрошуємо Вас взяти участь у круглому
столі «Актуальні питання регулювання
відносин у сфері соціального забезпечення»,
який відбудеться 6 листопада 2015 року в
Хмельницькому університеті управління та права.

 Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему,
містити глибоке наукове дослідження, грамотно
написана й акуратно оформлена.
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені
учасника читань латиницею (напр.: Ivanov_Ivan.doc).
 Обсяг тез не повинен перевищувати 4-х сторінок,
текстовий редактор – Microsoft Word 6.0 і вище для
Windows, формат сторінки А4 (297х210 мм),
орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; Гарнітура –
Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал
– 1,0, стиль – Normal.
 Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові
(повністю).
 Другий – посада, науковий ступінь, вчене звання
(повністю).
 Третій – місце роботи (повністю).
 Назва доповіді.
 Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см.
 Посилання в тексті оформляються в квадратних
дужках – [2, с. 56], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел,
друге – номер сторінки.
 Список
використаних
джерел
розміщується
наприкінці тексту й повинен бути оформлений
відповідно до існуючих стандартів бібліографічного
опису.

Основні питання роботи
круглого столу:
1. Соціальна

політика як складова державної
політики України.
2. Соціальна функція держави на сучасному етапі
розвитку.
3. Державні соціальні стандарти та їхня роль у
забезпеченні конституційних прав громадян.
4. Проблеми
гарантування
соціального
забезпечення в сучасних умовах (військові дії,
внутрішня міграція, тероризм та ін.).
5. Договірне регулювання відносин у сфері
соціального забезпечення.
Для участі в круглому столі необхідно
- до 2 листопада 2015 року на сайті
Хмельницького університету управління та права
www.univer.km.ua у розділі Конференції та
наукові заходи заповнити електронну реєстраційну
форму або надіслати заявку на електронну адресу:
kaf-tzg@univer.km.ua;
- до 15 листопада 2015 року надіслати тези
доповіді, квитанцію про оплату організаційного
внеску та рекомендації круглого столу.
Примітка:
Одержання доповіді та заявки на участь
обов’язково підтверджується нашим повідомленням
про отримання на вказану Вами електронну адресу.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ
Андрійчук Андрій Андрійович,
старший викладач кафедри трудового права
Хмельницького університету управління та права

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
БІЖЕНЦІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Зі зміною економічних реалій сьогодення
виникає нагальна потреба [… текст доповіді …].
Література:
1. Теория государства и права [Текст] : учеб. [для

вузов] / С. С. Алексеев, С. И. Архипов и др. – М. :
Норма, 2005. – 496 с.

NOTE BENE (НЕОБХІДНО ЗНАТИ):
1. Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на

круглому столі «Актуальні питання регулювання
відносин у сфері соціального забезпечення» (проїзд,
проживання, харчування тощо), оплачується
учасниками за власний рахунок або за рахунок
сторони, яка їх відряджає.
2. Матеріали з доповідями планується видати після
проведення круглого столу.

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Реєстрацію та відкриття конференції буде
проведено в першому корпусі Хмельницького
університету
управління
та
права,
який
розташований за адресою:
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 8

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ
29013, Україна м. Хмельницький
вул. Героїв Майдану, буд. 8
Науково-дослідна частина
Хмельницький університет
управління та права
тел. / факс: 0 (382) 71-80-80
Ел. адреса: nauka@univer.km.ua

Юридичний факультет
Кафедра трудового, земельного та
господарського права

кафедра трудового, земельного та
господарського права
тел. / факс: 0 (382) 71-80-30
Ел. адреса: kaf-tzg@univer.km.ua
Web-сторінка: www.univer.km.ua

Відповідальні особи
оргкомітету круглого столу Анастасія Красюк
(Науково-дослідна частина) – 71-80-80;
Надія Чудик-Білоусова
(кафедра трудового, земельного
та господарського права) - +380974521388

Круглий стіл
“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У
СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ”
з виданням збірника матеріалів

6 листопада 2015 року
Хмельницький

