
 

МЕТА: обговорення дієвості 

сучасних інституційних механізмів 

захисту прав людини як на 

міжнародному, так і національному 

рівнях, формування умов для 

просвітництва прав і свобод кожної 

людини та реалізації національних і 

міжнародних прогресивних заходів 

для їх визнання, гарантування і 

забезпечення 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 
 

 

 

 

 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР 

 

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

 

 

 
КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

СЕМІНАР ВІДБУДЕТЬСЯ: 
 

5 грудня 2016 року 

о 12:00 годині 

аудиторія 401 
 

 

 

До участі в семінарі запрошуються 

науковці і практикуючі юристи, викладачі, 

аспіранти і студенти. Семінар буде 

пізнавальним для усіх, кому не байдужі 

права людини та можливість їхнього 

ефективного захисту як на національному, 

так і міжнародному рівнях. 
 

 

 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 47 А 

 

 
В рамках проведення Всеукраїнського тижня 

правових знань 

До Дня захисту прав людини 
 

Захист прав людини – завдання, до 

виконання якого повинні прагнути всі народи і 

всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний 

інститут суспільства намагалися, шляхом 

популяризації, сприяти поважанню цих прав і 

свобод, їх забезпеченню, шляхом національних і 

міжнародних прогресивних заходів, загального й 

ефективного визнання та реалізації як серед 

народів держав-членів Організації, так і серед 

народів тих територій, що перебувають під їх 

юрисдикцією.  

(із Преамбули Загальної Декларації прав людини (10 грудня 1948 р.) 

БЛОКИ ПИТАНЬ ДЛЯ  

ПАНЕЛЬНИХ ДИСКУСІЙ: 
 

БЛОК ПЕРШИЙ 
 

Європейський Суд з прав людини: юрисдикція 

і прецедентна практика 

Модератор дискусії – Уляна КОРУЦ, 
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного 

права та європейської інтеграції 
 

БЛОК ДРУГИЙ 
 

Проблеми забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб в Україні 

Модератор дискусії – Тетяна ДРАКОХРУСТ, 
кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри 

міжнародного права та європейської інтеграції 
 

БЛОК ТРЕТІЙ 
 

Забезпечення прав людини органами 

внутрішніх справ 

Модератор дискусії – Мар’яна КРАВЧУК,  
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного права та 

європейської інтеграції 

СПІКЕРИ ПАНЕЛЬНИХ ДИСКУСІЙ: 
 

 

 

Вовк Тетяна Василівна  
Представник Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини 

в Тернопільській області 
 

Чубатий Іван Богданович  
Перший заступник начальника – начальник відділу 

з питань громадянства, реєстрації та роботи з 

громадянами з тимчасово окупованої території 

Управління ДМС у Тернопільській області. 

 

Різник Дмитро Петрович  
Головний спеціаліст управління оперативного 

забезпечення управління внутрішньої безпеки в 

Тернопільській області. 

 


