
 

 

 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ 

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

 

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція 

 

П Р О Г Р А М А 

 

16 жовтня 2020 р. 

м. Чернівці, Україна 



Програма роботи Конференції 

 

10:00 – 10:30 Відкриття Конференції. Вітальні слова. 

 

Пацурківський Петро Станіславович, доктор юридичних наук, професор, 

декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

Божик Валерій Іванович, народний депутат України, заступник голови 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (м. Київ, Україна) 

Петришин Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, Президент 

Національної академії правових наук України, академік НАПрН України, 

професору, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теорії 

держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (м. Харків, Україна) 

Анна Адамська-Галлант, міжнародний експерт проекту ЄС “Pravo-Justise” 

(Польща) 

Бірке Райнер, доктор права, голова Німецько-Українського об’єднання 

юристів (м. Дюссельдорф, Німеччина) 

Москвич Лідія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувачка кафедрою судоустрою та прокурорської діяльності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) 

Вільчик Тетяна Борисівна, доктор юридичних наук, завідуюча кафедрою 

адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(м. Харків, Україна) 

Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувачка кафедрою процесуального права Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, голова Організаційного комітету 

Конференції (м. Чернівці, Україна) 

 

10:30 - 14:00 Виступи учасників 

Модератор: Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувачка кафедрою процесуального права Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

 

Інститут референдуму у позиціях зарубіжних Конституційних судів: 

перспективи розвитку судового конституціоналізму в Україні 

Совгиря Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, 

народний депутат України ІХ скликання, заступник голови Комітету Верховної 

Ради України з питань правової політики, голова підкомітету з питань політичної 



реформи та конституційного права, постійний представник Верховної Ради 

України у Конституційному Суді України (м. Київ, Україна) 

 

Актуальні проблеми здійснення виконавчого провадження як орієнтир 

законодавчого удосконалення інституту виконання судових рішень 

Божик Валерій Іванович, народний депутат України, заступник голови 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (м. Київ, Україна) 

 

Реформування системи адміністративних судів: проблеми та виклики 

Смокович Михайло Іванович, доктор юридичних наук, Голова 

Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду (м. Київ, Україна) 

 

Особливості регулювання судового контролю за конституційними 

скаргами громадян 

Селіванов Анатолій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПрН України 

 

Вплив конституційних суддів на процеси реалізації цінностей та принципів 

права (проблеми аргументації) 

Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувачка кафедрою процесуального права Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, голова Організаційного комітету 

Конференції (м. Чернівці, Україна) 

 

Основні критерії забезпечення єдності судової практики та пряма дія норм 

конституції 

Савчин Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, 

директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та 

міжнародного права Ужгородського національного університету (м.Ужгород, 

Україна) 

 

Реформування системи правосуддя в Україні: сучасні виклики 

Стефанчук Марина Миколаївна, професор кафедри нотаріального, 

виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 

Україна) 

 

Щодо порядку розгляду господарських справ про зобов’язання 

корпоративної господарської організації забезпечення можливості проведення 

аудиту (перевірку) на вимогу учасника (акціонера, члена) 

Смітюх Андрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор 

кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (м.Одеса, Україна) 

 

 



Щодо формування вітчизняної процесуально-правової політики 

Степанова Тетяна Валеріївна, доктор юридичних наук, професор, 

в.о.завідуючої кафедрою конституційного права та правосуддя Одеського 

національного університету імені І.І.Мечникова (м.Одеса, Україна) 

 

Впровадження медіації в Україні: міжнародні спостереження 

Ремко Ван Рі, професор права Маастрихтського Університету, 

міжнародний експерт Проекту Європейського Союзу «Pravo-Justice» 

 

 Модернізація статусу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

 Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, завідувач кафедри нотаріального, 

виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інститут права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 

Україна) 

 

Верховний Суд: шлях до верховенства права в Україні 

Овчаренко Олена Миколаївна, доцент кафедри адвокатури Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) 

 

Роль Європейського суду 

Ведде Райнер, доктор права, професор Бізнесшколи м. Вісбаден 

(м. Вісбаден, Німеччина) 

 

Звільнення прокурорів: проблеми правового регулювання та практики 

Москвич Лідія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, завідуюча 

кафедрою судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) 

 

Припинення кримінальних справ за злочинами, які відносяться до рівня 

середньої тяжкості 

Бірке Райнер, доктор права, голова Німецько-Українського об’єднання 

юристів (м. Дюссельдорф, Німеччина) 

 

Основні підходи обранні судом запобіжного заходу у вигляді взяття під 

варту 

Чебан Вікторія Миколаївна, суддя Шевченківського районного суду 

м.Чернівці, кандидат юридичних наук, доцент кафедри процесуального права 

юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, член Ради суддів України (м. Чернівці, Україна) 

 

 Нові вимоги до суддів з питань банкрутства 

Енгельс Арне, міжнародний експерт проекту ЄС “Pravo-Justice” 

(м. Дюссельдорф, Німеччина) 

 

 



Процедура комерційного реєстру в Швейцарії 

Кароліна Купрехт, доктор права, Школа менеджменту та права Центр 

корпоративного та податкового права (м. Вінтертур, Швейцарія)  

 

Процеcуальні принципи податкового кодексу 

Хартман Райнер, доктор права, професор Бізнесшколи м. Вісбаден 

(м. Вісбаден, Німеччина) 

 

Самоврядні корпорації адвокатів: історичні аспекти і реалії сьогодення 

Вільчик Тетяна Борисівна, завідувачка кафедрою адвокатури, доктор 

юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) 

 

Проблемні питання створення судових електронних систем у Європі та 

Україні 

Казакевич Поліна, ключовий національний експерт з електронного 

правосуддя Проєкту ЄС PRAVO JUSTICE, доцент кафедри теорії права та 

політичних і міжнародних відносин Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна»,к.ю.н. 

 

 Проблеми доступу до правосуддя 

 Остафійчук Людмила Аурелівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

 

 

Конференція відбудеться в онлайн-режимі на платформі Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85046301786?pwd=T3FKcVZ4WStlRjhPb2ZBQVk0WD

dNZz09 


