Київська міська державна адміністрація
Управління молоді та спорту Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
Київської міської державної адміністрації
Державна наукова установа “Інститут модернізації
змісту освіти” Міністерства освіти і науки України
Український союз промисловців та підприємців
Київський університет ринкових відносин

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ З ПРАВ ЛЮДИНИ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ»
Київський університет ринкових відносин запрошує Вас взяти участь у ІІ
Міжнародному форумі з прав людини, який відбудеться 7 грудня 2017 р.
Форум розпочне свою роботу об 12.00. Реєстрація учасників з 10.30
Участь у роботі форуму – безкоштовна.
Основні напрями роботи форуму:
Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції
Гідність в контексті прав людини
Стратегія захисту прав і свобод людини в сучасному світі
Молодіжний вектор захисту прав людини
Світовий досвід забезпечення прав людини
Соціальні виміри у забезпеченні прав людини
Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб
Економічне забезпечення прав людини
Вимоги до оформлення матеріалів
Вимоги до тез доповідей:
Робочі мови - українська, англійська, польська.
Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та граматично.
Обсяг 2-3 сторінки формату А4.
Поля — 2 см., абзацний відступ — 1 см.
Гарнітура: Times New Roman, кегль — 14, міжстроковий інтервал —1,5.
Список використаної літератури (обов’язково).
Контрольні дати:
- довідка учасника – до 20.11.2017 р.
- надання учасниками тез доповідей – до 20.11.2017р.
- підготовка електронного збірника тез доповідей – 05.12.2017р.
- підготовка сертифікатів учасників – 05.12.2017р.
- розсилка друкованого збірника тез доповідей учасників форуму – лютий 2018 р.
Наукова рада залишає за собою право відбору матеріалів.

Для участі у форумі необхідно
2017
р.
надіслати
на
електронну

до
20
листопада
адресу
Ekonomicskuro@gmail.com
– заявку на участь у форумі
– тези доповідей, оформлені згідно з вимогами
Форма участі: очна, дистанційна.
Наукові роботи учасників форуму можуть бути надруковані у журналі
«Економіка, Бізнес-адміністрування, Право». Вимоги до оформлення статті
у
журналі
розміщено
на
офіційному
сайті
університету
http://kumr.edu.ua/naukovi-vydannya
Місце проведення форуму
Київський університет ринкових відносин, м. Київ, вул. Березняківська, 26-б.
Проїзд до університету від метро «Лівобережна» автобусом №49, 249 до зупинки «Озеро
Тельбін».
Координатор форуму
Храпкіна Валентина Валентинівна - + 38063-873-34-75

Довідка учасника форуму:
Прізвище, ім’я, по-батькові
Вчене звання, науковий ступінь*
Посада
Назва вищого навчального закладу
Поштова адреса та індекс ( для
пересилки матеріалів):
Контактний телефон
E-mail
Секція, у якій заплановано участь
Назва тез доповіді
Участь очна/дистанційна
*для осіб, які мають науковий ступінь та вчене звання. Студенти графу не заповнюють
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