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ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  
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ПРАВА ЛЮДИНИ та ПУБЛІЧНЕ 

ВРЯДУВАННЯ 

 

15-16  травня 2019 року 
м. Чернівці 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

ІІ Всеукраїнському правничому форумі 

«Права людини та публічне 

врядування». 

 
Метою форуму є обмін результатами 

наукових досліджень людських прав та 
практичним досвідом щодо їх захисту у 
публічному врядуванні та право-
застосовній діяльності. 

 

 

Форум відбудеться 15-16 травня 

2019 року у приміщенні юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці, вул. Університетська 19).  

 

 

Працюватимуть секції: 

 Людські права – основоположний 

пласт Конституції України; 

 Судовий захист прав, свобод 

людини; 

 Нотаріальний захист людських 

прав; 

 Адвокат в системі захисту 

людських прав; 

 Захист людських прав  публічною 

адміністрацією; 

 Людське право на медіацію. 

  

За підсумками роботи форуму буде 

видано збірник тез доповідей та розміщено 

його на сайті юридичного факультету 

Чернівецького національного університету 

ім. Юрія Федьковича.      

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

 

Регламент виступів учасників 

Форуму 

Доповіді – до 15 хв. 

Відповіді на запитання – до 5 хв. 

 

Календар Форуму 

 

 15 травня 2019 року 

9 
30

 – 10 
30 реєстрація учасників конференції 

10
30

 – 11
30 пленарне засідання 

11
30

 – 11
50 перерва (кава-брейк) 

11
50  - 

12
50 

13
10

 – 14
30

 

14
40

 – 15
50

 

16
00

 – 17
30 

17
30

 – 19
00 

пленарне засідання 

обід 

секційні засідання 

екскурсія м. Чернівці 

дружня вечеря 

 16 травня 2019 року 

10
00

 – 12
30

 майстер клас для студентів та 

викладачів: обговорення 

документального фільму "Стираючи 

Девіда» (режисер Девід Бонд, Велика 

Британія) 

12
30

 – 13
00

 підведення підсумків 

 

Для реєстрації в роботі форуму Вам 
необхідно зареєструватись за наступним 
посиланням:https://goo.gl/forms/adoPoMT
ww2aUZ6cu1 

Для участі у Форумі до 15 травня 
2019 року надіслати до оргкомітету тези 
доповідей. 

https://goo.gl/forms/adoPoMTww2aUZ6cu1
https://goo.gl/forms/adoPoMTww2aUZ6cu1


Організаційний комітет 

Гаврилюк Руслана Олександрівна – 

завідувач кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія 

Федьковича, доктор юридичних наук, 

доцент (голова оргкомітету); 

Щербанюк Оксана Володимирівна – 

завідувач кафедри процесуального права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія 

Федьковича, доктор юридичних наук, 

доцент; 

Вдовічен Віталій Анатолійович - 

доцент, кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія 

Федьковича, доктор юридичних наук; 

Подорожна Тетяна Станіславівна –  

доцент, кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія 

Федьковича, доктор юридичних наук; 

         Білоскурська Олена Валеріївна – 

доцент кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія 

Федьковича, кандидат юридичних наук; 

Ковбас Ігор Васильович – доцент 

кафедри публічного права юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича, 

кандидат юридичних наук; 

Місевич Сергій Васильович – 

доцент кафедри людських прав 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія 

Федьковича, кандидат юридичних наук; 

Крайній Павло Іванович – асистент 

кафедри публічного права юридичного 

факультету Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича; 

Худик Андрій Мирославович – 

асистент кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія 

Федьковича; 

 

 

Контактні особи: 

 

Крайній Павло Іванович – 0982974117 

Худик Андрій Мирославович –          

0663574224 

 

e-mail: p.krayniy@chnu.edu.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до текстів доповідей і 

повідомлень: 

 

Обсяг доповідей – до 0,5 друкованого 

аркуша, повідомлень – до 0,3 друкованого 

аркуша. 

Оформлення текстів: формат А-4, 

поле верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см., 

шрифт – Times New Roman 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5. 

Назва доповіді (повідомлення) - 

курсивом посередині рядка. 

Нижче, через 2 інтервали, праворуч – 

науковий ступінь, вчене звання, прізвище 

та ініціали автора, назва установи, де 

працює чи навчається автор. 

Далі, через 2 інтервали – текст.  

Список використаних джерел (без 

повторів) оформляється в кінці тексту під 

назвою “Список літератури”.  

Зноски вказуються в тексті у 

квадратних дужках з порядковим номером 

джерела за списком, через кому – номер 

сторінки (сторінок). 

Організаційний внесок - 150 грн.  

Реквізити для оплати: 

Картка Приват Банку 5168 7427 

1804 2926 отримувач Худик Андрій 

Мирославович. Призначення платежу: 

організаційний внесок за участь у 

Форумі. 

Якщо протягом трьох днів Вам не 

надійде на електронну пошту 

підтвердження отримання матеріалів 

зателефонуйте, будь ласка. 

 


