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Шановні колеги, та студенти! 

 Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському науково-практичному круглому столі на 

тему: «Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини і громадянина: Україна і світ», яка 

відбудеться  6 березня 2018 року в Університеті ДФС України. 

 

Метою проведення конференції є обговорення концептуальних засад та практичних 

аспектів забезпечення прав та свобод людини і громадянина. 

 Ключові проблеми для обговорення: 

 Розвиток прав людини 

 Міжнародні гарантії прав людини; 

 Європейська система захисту прав людини; 

 Основні договори ООН з захисту прав людини; 

 Захист певних груп на рівні ООН та на міжнародному рівні; 

 Боротьба з расизмом і нетерпимістю; 

 Забезпечення дотримання прав людини. 

Умови участі: 

До участі у Всеукраїнському науково-практичному круглому столі запрошуються науково-

педагогічні працівники вищих навчальних закладів, аспіранти, здобувачі, студенти, магістри  та 

юристи-практики. 

Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська 

Форма участі 

Очна / Заочна 

Вимоги до тез доповіді 

Загальний обсяг тез – 3-5 сторінок. 
Приклад оформлення: 

 Праворуч – прізвище, ініціали автора, назва установи, де навчається чи працює  автор: 

шрифт Times New Roman № 12. 

 Відомості про наукового керівника: прізвище, ініціали, назва установи, де працює науковий 

керівник: шрифт Times New Roman № 12.   

 Назва доповіді посередині рядка (великими літерами, без крапки): шрифт Times New 

Roman № 12, жирний. 
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ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  

• Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: 

верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 12, міжрядковий інтервал 1,5.  

• Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список 

використаних джерел:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в 

них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), 

наприклад: [4, с.89].  

Список використаних джерел: 

• Обсяг тексту: 3-5 сторінок зі списком використаних джерел. 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

 Для опублікування тез доповідей необхідно до 1 березня 2018 року надіслати заявку на 

електронну адресу оргкомітету e-mail: kafedra_mp_nudpsu@ukr.net наступні матеріали: 

1. тези; 

2. заповнену заявку; 

3. для студентів відскановану рецензію наукового керівника (для студентів з інших вузів); 

4. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску. 

УВАГА! 

Тези студентів приймаються до опублікування лише при наявності рецензії наукового 

керівника. 

Організаційний внесок на покриття витрат для публікації матеріалів конференції складає 

70 гривень. При оплаті на карту-обов`язково вказувати призначення платежу -«За участь у 

конференції»  

Участь докторів наук – безкоштовна!!! 

Порядок оплати 

     Автори з України можуть сплатити в аудиторії Е507 або за реквізитами: 

Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк» 

Номер рахунку: 29244825509100 

МФО: 305299 

ЄДРПОУ: 14360570 

Призначення платежу: Оплата за участь у конференції 5168745600431206, БАБЕНКО 

АНТОН ЮРІЙОВИЧ .  
Проведення Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Міжнародні засоби 

захисту прав та свобод людини і громадянина: Україна і світ» планується в аудиторії E509 

(корпус E) Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, вул. Університетська, 

31. 

Програма роботи конференції:  

06 березня 2018 р. 

10:00-10:30 – реєстрація учасників у конференц-комплексі університету; 

10:30-11:00 – офіційне відкриття конференції 

11:00-12:30 – пленарне засідання 

12:30-13:00 – підведення підсумків конференції, нагородження учасників. 
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ЗАЯВКА 

учасника Міжнародної науково-практичної конференції 

«Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини і громадянина: Україна і світ»  

(всі пункти мають бути заповнені) 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю):_____________ _______________________________ 

2. Повна назва організації або вищого навчального закладу:______________________________ 

3. Кафедра, посада ( або група для студента):__________________________________________ 

4. Відомості про наукового керівника (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, місце 

роботи)___________________________________________________________________________ 

5. Назва доповіді:_________________________________________________________________ 

6. Телефон:_______________________________________________________________________  

7. Е-mail:_________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 


