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Шановні колеги!

Кафедра трудового права і права соціального забезпечення юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з 
відділом проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту 
держави і права ім. В.М. Корецького НАН України запрошує Вас взяти участь в                 
I міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться 25 – 26 квітня               
2013 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(Київ, вул. Володимирська, 60) 

Тема Конференції: «Тенденції розвитку науки трудового права та права 
соціального забезпечення». Конференція присвячується пам’яті академіка 
Всеукраїнської академії наук (Національна академія наук України) В. М. Гордона.

В рамках Конференції планується обговорення проблемних питань науки 
трудового права і права соціального забезпечення, а також тенденцій в законодавчій 
та правозастосовній діяльності в сучасних умовах розвитку держави, економіки та 
права.  

Крім того, метою Конференції є обговорення ролі видатного вченого-
правознавця В. М. Гордона в становленні трудового права як окремої галузі, а також 
сформованої школи В. М. Гордона, представники якої сьогодні працюють в 
провідних юридичних навчальних закладах країн СНД і проводять дослідження на 
благо науки та суспільства.

Програма конференц і ї включає два пленарних зас ідання :                                       
25-26 квітня (четвер - п’ятниця) 2013 року

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Конференції. 
Публікація збірника буде здійснена до проведення конференції.
Строк подання матеріалів в електронному вигляді – до 31 БЕРЕЗНЯ 2013 р.
Про своє рішення взяти участь і тему свого виступу просимо надсилати на 

електрону адресу gordon.conf.kyiv@ukr.net. 
Оргкомітет конференції: к.ю.н. Олена Володимирівна Тищенко, к.ю.н. Михайло 

Миколайович Шумило, к.ю.н. Ірина Сергіївна Сахарук.
Тел. кафедри трудового права та права соціального забезпечення: +38.044.239.34.32

Вимоги до оформлення статей в збірник конференції
Обсяг матеріалів не менше 5 сторінок і не повинен перевищувати 7 сторінок.

- матеріали слід надавати в електронному вигляді в форматі doc; 
- шрифт Times New Roman прямого написання;  
- кегль (розмір) шрифту, що використовується при електронному наборі 

рукопису: в основному тексті – 14, в посиланнях – 10; 
- між строковий інтервал – полуторний; 
- посторінкове розташування і суцільна (наскрізна) нумерація посилань; 



- при оформленні посилань слід керуватись бібліографічним ДСТУ.
До рукопису необхідно додати наступну інформацію:
Дані про автора: 
– прізвище, ім’я, по батькові автора повністю; 
– науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (ВНЗ, факультет, 

кафедра) – без скорочень, найменування країни (для іноземних авторів).

Заявка на участь в І міжнародній науково-практичній конференції 

«Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального 
забезпечення» (25-26 квітня 2013 р.)

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Посада (кафедра), місце роботи
Науковий ступінь, вчене звання
E-mail
Код міста та  номер телефону, факсу
Тема наукового повідомлення
Форма участі (очна, заочна) 
Заочна участь не позбавляє права на публікацію

Адресу, на яку необхідно надіслати іменне 
офіційне запрошення (при необхідності)

Дата приїзду и від’їзду (вид транспорту)

Необхідність бронювання номеру в готелі 
університету


