НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
05 квітня 2017 року в Харківському регіональному інституті
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України відбудеться конференція «Вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) та забезпечення здійснення соціального
діалогу в Україні».
Порядок роботи конференції: з 12.00 до 15.00.
В роботі конференції візьмуть участь викладачі Харківського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України, Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету
цивільного захисту України, Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця, Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»; фахівці Головного управління
Держпраці у Харківській області, Харківського обласного центру зайнятості,
Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області;
представники Об’єднання профспілок та організацій роботодавців
Харківської області; студенти та слухачі вищих навчальних закладів міста
Харкова; аспіранти; арбітри та посередники НСПП; представники засобів
масової інформації та інші зацікавлені особи.
За результатами конференції планується видання електронного
збірника тез. Тези приймаються до 30 березня 2017 року відділенням
Національної служби посередництва і примирення в Харківській області.
Вимоги до матеріалів, що подаються:
1. Технічні: обсяг – до 5 сторінок, формат аркуша – А4, через півтора
інтервали, без малюнків і схем (шрифт №14 у текстовому редакторі Word for
Windows (версія 1998-2003)), мова українська, береги: ліворуч – 3 см, праворуч
– 1,5 см, угорі – 2 см, знизу – 2 см.
2. Оформлення:

– в режимі «по ширині» без відступів подаються: відомості про автора
українською мовою (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада, email, контактний телефон);
– нижче по центру наводиться назва тез доповіді, далі – виклад
основного матеріалу, список використаних джерел. Тези повинні містити
такі елементи: постановку проблеми в загальному вигляді, виклад
основного матеріалу, обґрунтування отриманих висновків, пропозицій,
рекомендацій тощо.
3. Електронний варіант обов’язково направляється на електронну адресу:
nsppkharkiv@ukr.net
Контактна особа: головний спеціаліст відділення НСПП в Харківській
області Базій Оксана Володимирівна; тел. (057) 705-19-74.
Адреса відділення НСПП в Харківській області: 61003, м. Харків,
пл. Конституції 1, Палац праці, 7-й під’їзд, 3 поверх.

