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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В 
УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Основною причиною безробіття серед молоді є низька 

конкурентоспроможність на ринку праці у порівнянні з 

дорослим населенням. Причинами цього є: недостатня 

профорієнтація…... [1, с. 233]. 
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свобод людини і громадянина»  
 

 
Прізвище, ім’я, по батькові 

_______________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання (для студентів – 

група; П.І.Б., посада, науковий ступінь, вчене 

звання  наукового керівника) ______________ 

________________________________________ 

 

Адреса для листування і відправки збірника (з 

обов'язковою вказівкою поштового індексу) 

_______________________________________ 

 

Організація – основне місце роботи, навчання 

 

_______________________________________ 

Телефони – мобільний, домашній, робочий,  

_______________________________________ 

 

Електронна адреса (обов’язково) 

_______________________________________ 

 

Форма участі 

_______________________________________ 

Секція (підсекція) 

_______________________________________ 

Тема доповіді __________________________ 

 

Чи необхідно забезпечити бронювання у готелі:  

 ______________________ 
    

Чи надається авторський примірник: 

________________________________ 

Дата приїзду –  

Дата від'їзду – 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий інститут права і 
соціальних технологій 

 

 
 

 

IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених і 

студентів 

 

«Проблеми захисту прав та 

свобод людини і 

громадянина»  

 

 

Україна  
Чернігів 

17–18 травня 2017 року 

 



Планується робота секцій: 
� Секція правознавства 
Підсекції:  

1) трудового права, права соціального 

забезпечення, адміністративного права та 

процесу (e-mail – seletskiyalex@ukr.net); 
2) цивільного, господарського права та 

процесу (e-mail – laws.inst.411@ukr.net); 
3) кримінального права та правосуддя (e-mail –

kriminal409@ukr.net); 
4) історії та теорії держави і права, 

конституційного права (e-mail – 

state_and_law@ukr.net). 
 
Офіційні мови конференції – українська, 
російська, англійська, польська. 
За результатами конференції буде публікуватися 

збірник тез доповідей.  

 

Вимоги до оформлення тез доповідей 
1. Обсяг – до 2 повних сторінок формату А4.  

2. Поля повинні дорівнювати: верхнє, нижнє, 

праве, ліве – 2 см,  шрифт – Times New 

Roman, 10 пт. Міжрядковий інтервал – 1,0; 

Абзац – 1,0 см. 

3. В лівому верхньому куті вказується УДК. 

4. У наступному рядку наводяться прізвище та 

ініціали автора (авторів), науковий ступінь, 

вчене звання, посада (для студентів – група; 

інформація про наукового керівника: 

прізвище та ініціали, посада, науковий 

ступінь, вчене звання) – звичайний шрифт. 

5. Далі – назва закладу (курсивними літерами) 

6. Назва доповіді (великими "напівжирними" 

літерами) вказується по центру, після 

вільного рядка починається текст доповіді.  

7. В кінці тексту – Список літератури. 

Для участі у роботі конференції необхідно      
до  1 травня 2017 р. надіслати на електронну 

адресу обраної вами підсекції наступні 
матеріали: 

1. Електронний варіант доповіді. 

2. Електронний варіант заявки.  

3. Копію платіжного документа (відсканувати) 

та надіслати з заявкою.  

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу 
учасника й містити вказівку на вид 
матеріалу конференції (наприклад, 

Іванов_тези; Іванов_заявка; Іванов_квитанція). 
 

Матеріали що поступили після вказаного 

терміну, та ті, що не відповідають вимогам, 

розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за 

собою право відбору надісланих матеріалів. 

Матеріали публікуються в авторській 

редакції. 
 

Організаційний внесок складає 30 гривень 
(без оплати авторського примірника 
збірника тез доповідей). 

У випадку необхідності надання автору 
примірника збірника тез доповідей вартість 
участі у конференції складає 120 грн. 

Заявка на одержання примірника тез 
доповідей подається разом із заявкою на 
участь. 

Можлива заочна участь у конференції. Всім 
учасникам, що сплатили організаційний внесок 
і не приїхали особисто на конференцію, 
збірники буде надіслано на вказані ними 
поштові адреси. 

Витрати на харчування, проживання і 
транспорт учасники конференції сплачують 
самостійно. 

 

 
 

Реквізити для сплати організаційного 
внеску: ПАТ «Приватбанк» 
Призначення платежу: поповнення 
карткового рахунку: 4149499642404337  
Селецький Олексій Вікторович 
 
За довідками з питань участі у конференції 
звертатись за тел.: 
0665069189 – Селецький Олексій 
Вікторович. 
 
 


