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ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ІІ-Й ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ 

ВИМІРИ», яка відбудеться у Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського  на 

Факультет права, публічного управління та адміністрування 

ВДПУ  09 грудня 2022 р. 

 

До участі запрошуються науковці, практики, здобувачі 

вищої освіти.  

 

Планується робота за такими напрямами:  

1. Теоретико – правові  засади прав людини.  

2. Національні механізми забезпечення прав людини.  

3. Судовий захист прав людини: сучасний стан і шляхи 

удосконалення.  

4. Неюрисдикційні форми захисту прав людини.  

5. Міжнародно – правові механізми забезпечення прав людини.  

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

німецька, польська.  
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Форма проведення: дистанційна. Участь безоплатна.  

 

Для участі у конференції необхідно до 05 грудня 2022 р. 

надіслати на електронну адресу pravo.kpp@ukr.net заявку із 

зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, 

ім’я, по-батькові, науковий ступінь, посада та місце роботи), 

контактну інформацію (e-mail та номер телефону).  

(зразок заявки можна завантажити тут https://cutt.ly/4MsORo0 ) 

 

Учасникам буде надіслано програму, сертифікат про 

участь і збірник тез в електронному форматі.  

 

Телефон відповідальної особи за формування збірника 

тез: 0973300670 – Білоус Оксана Анатоліївна.  

 

Координатори конференції:  

 

Завідувач кафедри публічно-правових дисциплін, доктор 

юридичних наук, професор Мельничук Ольга Федорівна: моб. 

тел.: 0679600025.  

mailto:pravo.kpp@ukr.net
https://cutt.ly/4MsORo0
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Завідувач кафедри фундаментальних і приватно-правових 

дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Кронівець Тетяна 

Миколаївна: моб. тел.: 0974097187. 

 

Співорганізатори конференції: 

 Касаційний Адміністративний суд у Складі Верховного 

Суду  

 Державна наукова установа "Інститут інформації, 

безпеки і права Національна академія правових наук України "  

 Сьомий апеляційний адміністративний суд/7th 

Administrative Court of Appeal  

 Вінницький окружний адміністративний суд 

 Вінницький апеляційний суд  

 Господарський суд Вінницької області  

 Вінницький міський суд Вінницької області  
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 Регіональний центр з надання БВПД у Вінницькій 

області  

 Вінницький місцевий центр з надання БВПД  

  Вінницький НДЕКЦ МВС України  

 Відділ протидії кіберзлочинам у Вінницькій області 

Департаменту кіберполіції Націанальної поліції України 

 

Факультет права, публічного управління та  адміністрування 

ВДПУ  

Кафедра публічного управління та адміністрування ВДПУ  

Кафедра публічно-правових дисциплін ВДПУ  

Кафедра фундаментальних і приватно-правових дисциплін  

Подільський Центр прав дитини  

Публічне управління і право: історія, теорія, практика  

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування  

Спеціальність 073 Менеджмент  

Спеціальність 081 Право 

 


