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ПРАВА ЛЮДИНИ та ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ 
(присвячений 30 річниці відродження юридичного 

факультету Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича) 

 
21 травня 2021 року  

м. Чернівці 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародному 

правничому форумі «Права людини та публічне 

врядування». 

Метою форуму є обмін результатами наукових 
досліджень прав людини та практичного досвіду щодо їх 
захисту в публічному врядуванні та правозастосовній 
діяльності. 

Форум відбудеться 21 травня 2021 року в он-лайн 
режимі. Після реєстрації кожен учасник отримає запрошення та 
програму форуму електронною поштою. 

 
Тематичні напрями роботи форуму: 

• Права людини – основоположний пласт Конституцій 

• Судовий захист прав та свобод людини; 

• Нотаріальний захист прав людини; 

• Адвокат в системі захисту прав людини; 

• Захист прав людини публічною адміністрацією; 

• Право людини на медіацію. 

 За підсумками роботи форуму 1 червня 2021 року буде 

опубліковано та розміщено збірник тез на веб-сторінці ( 

https://law.chnu.edu.ua/public-law/ ) кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 

Робочі мови форуму: українська, англійська. 

 

Для реєстрації в роботі форуму бажаючим необхідно 

зареєструватись до 15 травня 2021 року за наступним 

посиланням: https://forms.gle/6fNXUU2fAHpK8xgo9  

 

https://law.chnu.edu.ua/public-law/
https://forms.gle/6fNXUU2fAHpK8xgo9


 

 

Регламент виступів учасників форуму 

Доповіді – до 10 хв. 

Відповіді на запитання – до 5 хв. 
 

Календар форуму 
 

               21 травня 2021 року 
(за Східно-Європейським часом) 

9 30 – 10 00 реєстрація учасників форуму 
1000 – 1100 відкриття форуму, вітальні слова 
1100 – 1300 пленарне засідання 
1300  - 1330 

1330 – 1630 
1630 – 1700 

 

перерва 
пленарне засідання 
підведення підсумків 

  

                                        Організаційний комітет 

Петришин Роман – д.ф.-м.н., професор, ректор Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна; 

Вдовічен Віталій – д.ю.н., доцент, декан юридичного 

факультету, Чернівецького національного університету ім. Юрія 

Федьковича, Україна; 

Бойко Олексій – голова Чернівецької обласної ради, Україна; 

Коломоєць Тетяна – д.ю.н., професор, член-кореспондент 

НАПрН України, Заслужений юрист України, декан юридичного 

факультету Запорізького національного університету, Україна; 

Колпаков Валерій – д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

адміністративного та господарського права Запорізького 

національного університету, Україна; 

Бернд Візер – д.ю.н., професор, доктор філософських наук, 

керівник Центру східно-європейського права, Університет Граца          

ім. Карла і Франца, Австрія; 

Бенедикт Гарцль – д.ю.н., магістр, старший науковий 

співробітник Центру східно-європейського права, Університет Граца 

ім. Карла і Франца, Австрія; 

Ганс Йоахім Шрам – д.ю.н., професор економічного факультету, 

Вісмарський технологічний університет, Німеччина; 

Бринза Сергій – хабілітований доктор права, професор, декан 

факультету права, Молдовський державний університет, Молдова 

Ботнару Стела – д.ю.н., доцент, заступник декана юридичного 

факультету Молдовського державного університету, Молдова 

Ольшовська Андреа – доктор філософії, професор, декан 

юридичного факультету, Трнавський університет, Словацька 

Республіка 

Ігнатеску Камелія– доктор філософії, професор, декан 

юридичного факультету та адміністративних наук, Сучавський 

університет Штефана чел Маре, Румунія 

Стойка Адріан– хабілітований доктор права, професор, декан 

юридичного факультету і адміністративних наук Університету Овідія 

в Констанці, Румунія 

Коларов Емануіл –д.ю.н., доцент кафедри адміністративного 

права та процедур, адвокат, завідувач кафедри публічного права 

Русенського університету ім. Ангела Кинчева, Болгарія. 

Чмелюк Василь – к.ю.н., доцент, полковник податкової міліції, 

проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції-начальник 

факультету підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції, Університет державної фіскальної 

служби України 

Коваль Микола – к.ю.н., професор кафедри адміністративного 

права, процесу та митної безпеки, полковник податкової міліції, 

Університет державної фіскальної служби України, Україна; 

Фурса Світлана – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, 

професор кафедри нотаріального, виконавчого процесу та 

адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Україна 



 

Гаврилюк Руслана – д.ю.н., доцент, завідувачка кафедри 

публічного права юридичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича, Україна; 

Меленко Сергій – д.ю.н., професор, завідувач кафедри 

Європейського права та порівняльного правознавства юридичного 

факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія 

Федьковича, Україна 

Ковбас Ігор – д.ю.н., доцент кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького національного університету 

ім. Юрія Федьковича, Україна; 

Торончук Іван – к.ю.н., доцент, кафедри Європейського права та 

порівняльного правознавства юридичного факультету 

Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, 

Україна 

Гетманцев Олександр – к.ю.н., доцент кафедри 

процесуального права Чернівецького національного університету ім. 

Юрія Федьковича, Україна; 

           Бабін Ігор – к.ю.н., доцент, кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького національного університету 

ім. Юрія Федьковича; 

Крайній Павло – асистент кафедри публічного права 

юридичного факультету Чернівецького національного університету 

ім. Юрія Федьковича; 

 

Вимоги до оформлення тез: 

          Обсяг тез – до 5 сторінок. 

Оформлення текстів: формат А-4, поле верхнє, нижнє, 

праве, ліве – 2 см., шрифт – Times New Roman 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5. 

Назва тези – 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). 

Для бажаючих опублікувати тези необхідно до 15 
травня 2021 року надіслати їх та квитанцію про оплату до 
оргкомітету на електронну адресу p.krayniy@chnu.edu.ua. При 

цьому необхідно вказати: назву тез із зазначенням прізвища 
автора (напр. Петренко_тези.doc, Петренко_квитанція). 

Організаційний внесок - 250 грн.  
Реквізити для оплати:  
Банк АТ КБ «ПриватБанк»  
Номер картки 4149 4991 2165 9732  
Отримувач Крайній Павло Іванович  
Призначення платежу: організаційний внесок за участь у 

Форумі. 
 

Контактні особи: 

Крайній Павло – +380956322359 

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

 

 

 

 

Сподіваємось на Вашу зацікавленість і співпрацю! 

 

 

mailto:p.krayniy@chnu.edu.ua


 

З повагою, Оргкомітет! 


