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«Права людини: теорія та практика» 
 

16-22 СІЧНЯ 2017 Р., ПОЛЬЩА – УКРАЇНА 

 

Перший міжнародний освітньо-науковий форум «Права людини: теорія та 

практика», буде присвячений розвитку професійних якостей та компетентності 

юриста у сфері захисту прав людини, які є необхідними в умовах актуальних питань 

захисту прав людини сьогодення, як на національному так і на міжнародному рівнях. 

Даний форум пропонує унікальну можливість для студентів, молодих 

спеціалістів та провідних науковців у галузі прав людини набути досвід та 

обмінятися думками щодо поліпшення стану справ у цій сфері, шляхом укріплення 

міжрегіональних і міжуніверситетських зв’язків, створення спільних програм та 

проектів, побудови базису тісного співробітництва у сфері захисту прав людини з 

різних актуальних питань. 

Спікерами школи будуть вітчизняні та закордонні експерти з фундаментальним 

практичним досвідом реалізації професійного розвитку юристів, правозахисників, 

науковців у сфері захисту прав людини. Програма форуму в ключає інтерактивні 

лекції, тренінги, майстер-класи та дискусії. 
 

 

За результатами роботи буде видана колективна монографія «Теоретичні та практичні 

аспекти захисту права людини: погляди молодих вчених», а всі учасники та спікери отримають 

сертифікати про міжнародне стажування (4 кредити ECTS, European Community Course Credit 

Transfer System), (видання м. Лондон, Британія, наявність ISBN та індексу цитування) 
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НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ 

 Розуміння концепції прав людини у світовій спільноті: теоретичні та історичні 

аспекти. 

 Актуальні питання захисту прав людини в умовах сьогодення: міжнародне та 

національне право. 

 Особливості та тенденції вирішення актуальних проблем сучасності у сфері 

захисту прав людини в системі права Ради Європи. 

 Захист економічних прав та свобод людини й громадянина як один з основних 

чинників становлення і розвитку правової держави. 
 

Робочі мови:  

українська,  

англійська,  

польська, 

російська. 
 

Принагідно нагадуємо, що участь у Першому міжнародному освітньо-науковому форумі «Права людини: 

теорія та практика», дозволяє кожному учаснику отримати: 

1) Безцінні знання і досвід від представників вищого рангу наукової еліти, теоретичні та практичні поради з 

побудови успішної кар'єри в сфері захисту прав людини; 

2) Європейський сертифікат у форматі 4-ECTS за підписами організаторів з Польської сторони та 

співорганізаторів форуму, а також англомовний додаток до нього за професійними напрямками учасника, що стане 

підставою для зарахування підвищення кваліфікації за кордоном, проходження практики та отримання наукового 

ступеню. 

 

 

Учасниками Першої Міжнародної зимова школи «Права людини: теорія та практика» можуть бути:  

- студенти українських ВНЗ, які навчаються або мають зацікавленість у сфері міжнародних відносин і 

європейської інтеграції, незалежно від форми та року навчання;  

- випускники та викладачі українських ВНЗ, юридичних факультетів і кафедр, які мають приналежність до 

міжнародного права міжнародних відносин, європейської інтеграції;  

- здобувачі, аспіранти, докторанти, проблематика дисертаційного дослідження яких перетинається з тематикою 

прав людини;  

- будь-які особи, які цікавляться або є активними учасниками процесу захисту прав людини.  

 


