
 
 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

Кафедра міжнародного та європейського права 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
 

«ПРАВА ЛЮДИНИ – ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ» 

10 грудня 2021 року 

м. Одеса 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Права людини – пріоритет сучасної держави», яка відбудеться 

10 грудня 2021 року в Національному університеті «Одеська юридична 

академія».  

Конференція проводиться з метою комплексного обговорення захисту та 

реалізації прав людини, здійснення аналізу його сучасного стану та перспектив 

розвитку. 

До участі у конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні 

працівники, представники органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, експерти в сфері захисту прав людини, докторанти, аспіранти 

та студенти магістратури. 

Форма проведення: дистанційна (на платформі Zoom). 

Мова конференції: українська, англійська, російська. 

Тематика конференції охоплює наступні напрямки: 

• Теоретичні питання зародження та розвитку теорії прав людини 
• Філософія прав людини 
• Регіональні механізми захисту прав людини 
• Міжнародні механізми захисту прав людини 
• Імплементація норм міжнародного права прав людини  
• Захист прав найбільш вразливих груп населення (дітей, жінок, нацменшин, 

людей з інвалідністю та ін.)  

• Захист прав людини в кризових ситуаціях 
• Питання захисту прав людини в інформаційній сфері 
• Проблеми захисту та реалізації прав людини під час карантинно-

обмежувальних заходів. 
 



Умови участі у конференції: 

Для участі у конференції необхідно до 7 грудня 2021 року надіслати на 

електронну адресу організаторів (conference.intlaw@gmail.com):  

• заявку (https://forms.gle/MkQMp4zYtRHb725QA); 

• тези доповіді з позначкою «Конференція з МППЛ»; 

• рецензію наукового керівника (для студентів та аспірантів). 

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез доповідей, які не 

відповідають встановленим вимогам. 

Відповідальність за зміст тез студента несе автор та науковий керівник. 
 

У разі прийняття матеріалів відповідний лист буде надісланий на 

електронну пошту автора. 
 

Додаткова інформація:  

Друк матеріалів конференції здійснюється за рахунок організаторів. 

Усі автори отримують електронний варіант збірника у форматі pdf на 

електронну адресу, вказану автором, протягом 14 днів після закінчення роботи 

конференції. 

Друкований варіант збірника можна буде особисто забрати на кафедрі 

міжнародного та європейського права (Фонтанська дорога, 23, каб. 113), 

отримати «Новою поштою» за рахунок автора або «Укрпоштою», попередньо 

узгодивши умови відправлення з організаторами. 
 

Вимоги до оформлення тез доповіді та заявки на участь: 

• назва файлів та тема повідомлення повинна відповідати прізвищу та імені 

учасника конференції (наприклад Мартинова_тези). 
• текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з 

розширенням *.doc, *.docx; 
• обсяг – до 5 сторінок книжкового формату А4; 
• посилання на джерело оформляється у тексті в квадратних дужках;  
• список літератури додається після тексту; 
• поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм; 
• шрифт – Times New Roman. Кегль-14; 
• інтервал між рядками – 1,5. 
Тези друкуються в авторській редакції. 

 

УВАГА! Дотримання вимог до оформлення тез доповіді є обов’язковим. 
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Зразок оформлення тез доповіді 
 

Грушко М. В. 

Національний університет 

«Одеська юридична академія», 

к.ю.н., доцент кафедри міжнародного та європейського права 

 

УНІВЕРСАЛЬНІ ПЕРІОДИЧНІ ОГЛЯДИ РАДИ ООН З ПРАВ 

ЛЮДИНИ: РОЛЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

Досліджуючи питання захисту прав людини, варто звернути увагу на 

функціонування механізму Універсального періодичного огляду [2, с. 109], за 

допомогою якого проводиться огляд виконання всіма державами-членами ООН 

їхніх зобов’язань у галузі прав людини.  

[Текст доповіді]. 

Література 

1. Рада ООН з прав людини. URL: 

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx. 

2. Ватутіна М. К. Універсальний періодичний огляд як важливий механізм Ради 

ООН з прав людини : монографія / за заг. ред. Ротченко П. О.: Гельветика, 

2020. 317 с. 
 

Література подається мовою оригіналу та оформлюється відповідно до 

вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання». 
 

За додатковою інформацією звертайтеся: 

Кафедра міжнародного та європейського права Національного 

університету «Одеська юридична академія», завідувач кафедри Бігняк 

Олександр Валентинович, international_law@onua.edu.ua; 

Контактні особи: 

доцентка кафедри міжнародного та європейського права Грушко 

Мальвіна Валеріївна, +38 096 503 52 58, malvina.grushko@gmail.com.  

асистентка кафедри міжнародного та європейського права Музика 

Вікторія Василівна, 38 068 471 57 39, viktoriiamuzyka@gmail.com. 
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