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Міжнародна науково-практична конференція
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ ПІДСТАВИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»
з нагоди 90-річчя доктора юридичних наук, професора,
Заслуженого юриста України,
завідувача кафедри теорії та історії держави і права
Хмельницького університету управління та права

Радомира Івановича Кондратьєва
(з виданням збірника матеріалів)

16 вересня 2016 року, м. Хмельницький
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Форма участі у конференції: очна/заочна.
Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2016 року на сайті
Хмельницького університету управління та права www.univer.km.ua у розділі
«Конференції та наукові заходи» заповнити електронну реєстраційну форму,
до якої додати тези доповіді згідно вимог та рецензію наукового керівника (для
студентів і аспірантів). Матеріали з доповідями планується видати після
проведення конференції.
Організаційний внесок за опублікування тез доповідей не передбачений.
Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання,
харчування тощо), покриваються учасниками власним коштом або за рахунок
сторони, яка їх відряджає.
Координати та контактні особи оргкомітету конференції:
Хмельницький університет управління та права
29013, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, буд. 8
науково-дослідна частина: nauka@univer.km.ua
Анастасія Красюк (+380382-71-80-80, міський, Датагруп)
кафедра трудового, земельного та господарського права: kaf-tzg@univer.km.ua
Алла Андрушко (+380974510640, мобільний, Київстар);
Надія Чудик-Білоусова (+380974521388, мобільний, Київстар).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
 Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке
наукове дослідження, грамотно написана й акуратно оформлена;
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції
латиницею (напр.: Ivanov_Ivan);
 Обсяг тез не повинен перевищувати 4 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);
 Далі – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (повністю);
 Тема 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.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Андрійчук Андрій Андрійович,
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри трудового права
Хмельницького університету управління та права
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ БІЖЕНЦІВ В
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба […
текст доповіді …].
Список використаних джерел
1. Теория государства и права [Текст] : учеб. [для вузов] / С. С. Алексеев,
С. И. Архипов и др. – М. : Норма, 2005. – 496 с.
З повагою,
Організаційний комітет

