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Шановні колеги! 
 

9 грудня2022 року в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова 

відбудеться науково-практичний круглий стіл «Захист прав людини в Україні: сучасний стан та 

перспективи вдосконалення». 

 

Організаторамикруглого столувиступають: Хмельницький університет управління та права 

імені Леоніда Юзькова, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук 

України, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та 

децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування Національної академії правових наук України та Євразійська асоціація правничих 

шкіл та правників. 

 

Основні тематичні напрямки обговорення: 

1. Захист прав людини в умовах воєнного стану. 

2. Міжнародно-правові засоби захисту прав людини. 

3. Реалізація громадянами України права на судовий захист.  

4. Реалізація громадянами конституційного права на безоплатну правову допомогу.  

5. Захист прав соціально незахищених категорій громадян. 

6. Перспективи вдосконалення системи захисту прав людини в Україні. 

 

Презентація доповідей та обговорення відбуватиметьсяу сервісі 

відеоконференцзв’язкуGoogleMeet за посиланням: 

https://meet.google.com/qdd-zqeh-uom 

 

Початок роботи круглого столу:10.00 годин9 грудня2022 року.Реєстрація - з 9.00 до 10.00 

годин 9 грудня  2022 року. 

 

Для участі у роботі Круглого столу необхідно до 6 грудня 2022 року(включно)надіслати 

на електроннуадресу nauka_kaf@univer.km.uaзаявкувстановленого зразка(обов’язково) та тези 

доповіді (за бажанням). 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ 

Заявка на участь в науково-практичному круглому столі 

«ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ»,  

9 грудня 2022 року, м. Хмельницький 

Прізвище, ім’я, по батькові:   

Науковий ступінь, вчене звання:   

Місце роботи (навчання):   

Посада:   

Контактний телефон:   

E-mail:   

Назва доповіді (повідомлення):   

Форма участі (онлайн, заочна):  

Чи бажаєте Ви презентувати доповідь 

під час Круглого столу особисто? (так, 

ні) 

 

 
 
 
 

https://meet.google.com/qdd-zqeh-uom
mailto:nauka_kaf@univer.km.ua


 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження, 

грамотно написана й акуратно оформлена. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника круглого столу латиницею 

(напр.: Petrenko_Kyrylo.doc). 

Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word 6.0 та 

вище для Windows, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; 

Гарнітура – TimeNewRoman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal. 

Перший рядок – прізвище, ім’я та по батькові (повністю). 

Другий – курс і назва факультету, посада, науковий ступінь, вчене звання (повністю). 

Третій – місце навчання, роботи (повністю). 

Назва доповіді. 

Далі йде текст доповіді з абзацним відступом 1,25 см. 

 Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає 

порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки. 

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту й повинен бути оформлений 

відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису. 

Примітка: 

Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого 

терміну, не розглядаються. 

При написані тез просимо дотримуватись принципів академічної доброчесності.Тези 

перевірятимуться на наявність текстових запозичень. 

 

Отримання оргкомітетом заявки на участь у Круглому столі обов’язково має бути 

підтверджено нашим повідомленням на вказану Вами електронну адресу. Якщо впродовж трьох днів 

після надсилання заявки Ви не отримали відповідь, будь ласка, зателефонуйте координатору 

оргкомітету Круглого столу. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

Петренко Кирило Ярославович, 

доцент кафедри  конституційного, адміністративного та фінансового права 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Зі зміною суспільних реалій сьогодення виникає нагальна потреба [… текст доповіді …]. 
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залишає за собою право внесення змін і форматування тез доповідей! 

 

Усі учасники Круглого столу отримають програму Круглого столу та сертифікат про 

участь в електронному форматі, які будуть надіслані на вказану у заявці електронну адресу. 

Учасники Круглого столу, які надіслали тези доповіді забезпечуються електронним збірником 

тез,який буде надісланий вказану у заявці електронну адресу протягом двох тижнів з дня 

проведення круглого столу. 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатись до координатораКруглого 

столу: 

– доцентки кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

Галус Олени Олександрівни: електронна адреса:kaf@univer.km.ua 


