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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ»
(10 грудня 2021 року)
Метою заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків задля вирішення актуальних питань прав
людини в Україні, а також опрацювання пропозицій по вдосконаленню законодавства та практики
його застосування в цій сфері.
До участі запрошуються правознавці, юристи-практики, представники органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, аспіранти (ад’юнкти), магістри, студенти (курсанти).
Сторінка конференції: https://pp-ss.pro/events/2021-12-10/
Секції конференції:
Секція 1. Міжнародна та національна системи захисту прав людини: питання функціонування.
Секція 2. Права і свободи людини: соціально-гуманітарний аспект.
Секція 3. Проблеми теорії та практики реалізації прав людини в Україні в приватноправовій сфері.
Секція 4. Державна влада, публічне управління та адміністрування і права людини.
Секція 5. Права і свободи людини в системі кримінальної юстиції в Україні.
Форма проведення конференції – онлайн-конференція з використанням сервісу
Початок конференції з 11:00 10 грудня 2021 року

Оприлюднення матеріалів конференції заплановано на сайті Науково-дослідного інституту
публічної політики і соціальних наук в репозитарії за адресою https://library.pp-ss.pro/ та шляхом
надіслання матеріалів на адресу бібліотек співорганізаторів та провідних ЗВО України.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ДО 9 ГРУДНЯ 2021 РОКУ:
ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА (https://pp-ss.pro/zayavka-2021-12-10/) та прикріпити у
полі форми заявки: 1) тези доповіді (оформлені відповідно до вимог); 2) для осіб без наукового
ступеня копія рекомендації особи із науковим ступенем; 3) назви файлів мають складатися з
прізвища, ініціалів учасника та містити назву документа (Іваниця_І.І._Тези, Іваниця_І.І._Рецезія).
УВАГА!!! Роботи, які не відповідають наведеним вимогам, містять плагіат, – оргкомітет залишає
без розгляду. Автори мають дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в

частині забезпечення наукового рівня доповіді, обґрунтованості та достовірності висновків.
Матеріали подаються в авторській редакції, оргкомітет залишає за собою право внесення змін і
форматування тез доповідей. Всі доповіді проходять перевірку на плагіат.
Вимоги до оформлення тез доповіді:
∂ обсяг тез – від 2 до 5 сторінок; формат А4, орієнтація книжкова; шрифт – TimesNewRoman,
кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; абзацний відступ –
1,25 см;
∂ посилання на джерела в тексті – у квадратних дужках, у кінці – список використаних джерел.
Зразок оформлення тез доповіді:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Іван Сергійович ІВАНИЦЯ,
к.ю.н., доцент, науковий співробітник
Науково-дослідного інституту публічної політики і соціальних наук
Основною проблемою розвитку національного законодавства в сучасних умовах [1, с. 15] …
текст доповіді
Список використаних джерел:
1. Завальний М. В. Адміністративно-правові засади діяльності та взаємодії державних та
недержавних суб’єктів правоохорони в Україні : монографія. Харків : Константа, 2018. 376 с.
Одержання заявки на участь та доповіді обов’язково підтверджується повідомленням про
отримання на вказану вами у ЗАЯВЦІ (https://pp-ss.pro/zayavka-2021-12-10/) електронну
адресу.
ПОСИЛАННЯ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ЗАВЧАСНО
НАДІСЛАНО ВСІМ УЧАСНИКАМ ЗАХОДУ.
У випадку неодержання підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до оргкомітету.
Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на електронну адресу,
вказану в ЗАЯВЦІ (https://pp-ss.pro/zayavka-2021-12-10/ протягом тижня після дати
конференції.
Контакти для зв’язку:
тел. +38 050 221 05 22
e-mail: ppss.main@gmail.com

тел. +38 067 983 1789
web-сторінка:www.pp-ss.pro

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Звертаємо Вашу увагу, що всі бажаючи за умови доопрацювання тез доповідей відповідно вимогам,
що ставляться до фахових наукових публікацій (праць), мають можливість також подати результати
своїх наукових досліджень для розміщення в друкованих виданнях співорганізаторів конференції:
- Вісник
Кримінологічної
асоціації
України
(збірник
наукових
праць)
https://visnikkau.webnode.com.ua/
- Актуальні проблеми правознавства (категорія Б) - http://appj.wunu.edu.ua/
- Вісник Пенітенціарної асоціації України (категорія Б) - https://visnykpau.com/
- Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право (категорія Б) https://fmnzb.sfa.org.ua/
ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Чекаємо на Вас як учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Права людини в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє»
(10 грудня 2020 року, м. Харків)!

