
 

  
  

  

 

 

ПРОГРАМА СИМПОЗІУМУ 

«Реформи українського законодавства: сучасний розвиток» 

Відкриття Центру східноєвропейського права 
в рамках Щорічних Зборів  

Німецько-українського об’єднання юристів (DUJV e.V.) 
Місце проведення: Університет Граца, Юридичний факультет, Universitätsstraße 15, A-8010 

Грац, SZ 15.21 (корпус A, 2-й поверх) п’ятниця, 4 грудня 2020 р. 

Захід відбудеться німецькою та українською мовами  

 

13:00 – 13:15   Відкриття та вітальні слова  

 Проф., Д-р Хрістоф Бецемек (Декан юридичного факультету) 
 Проф., Д-р Бернд Візер (Керівник центру східноєвропейського 

права (ZOR))  
 Д-р Райнер Бірке (Голова НУОЮ) 

13:15 – 14:00 Доповідь запрошеного гостя: проф. Отто Лухтерхандт (Гамбург / 
Люнебург) на тему: "30 років правопорядку в Україні - баланс" 

14:00 – 14:15 Презентація книги «Вступ до українського права» (редактори: 
Бернд Візер, Ярослав Лазур, Олександр Білаш; Мюнхен 2020, 
Видавництво C.H. Beck) 

14:15 – 14:30 Перерва  

14:30 – 18:30 Доповіді в рамках Щорічних Зборів НУОЮ:  

 

Панель 1:   Конституційне право і теорія права, включаючи 
міжнародні аспекти 

Проф. Ярослав Лазур, д.ю.н., декан юридичного факультету 
Ужгородського національного університету: „Децентралізація 
публічного адміністрування в Україні: крок до належного 
урядування чи втрата інституційної спроможності держави?“ 



 п. Оксана Щербанюк, д.ю.н., доцент, завідувачка кафедри 
процесуального права ЧНУ ім. Ю.Федьковича: „Конституційна 
криза в Україні 2020 та шляхи її вирішення“ 

 Проф., Д-р Райнер Ведде, професор кафедри господарського 
права Університету РайнМайн у Вісбадені: „Можливості та 
ризики трансферу права“ 

 Проф. Михайло Савчин, д.ю.н., директор НДІ порівняльного 
публічного права та міжнародного права Ужгородського 
національного університету: „Український конституціоналізм: 
місце на світовій мапі та його червоні лінії“ 

 Проф. Світлана Фурса, д.ю.н., завідувачка кафедри Нотаріального 
та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка 
„Погляд вчених- очевидців на сучасне українське право та його 
перспективи “ 

 Д-р Мирослава Антонович, доктор права, завідувачка кафедри 
міжнародного права Українського Вільного Університету, 
Мюнхен; доцент кафедри міжнародного та європейського права 
Факультету правничих наук Національного університету "Києво-
Могилянська академія": „Міжнародні договори як частина 
законодавства України"  

 п. Іван Городиський, к.ю.н., старший викладач, директор-
засновник Школи права Українського католицького університету: 
„ Українські правові реформи: що потрібно, щоб завершити цей 
процес?“ 

 п. Інга Зелена, магістр права, Центр східноєвропейського права 
Університету Граца: „Всенародне опитування як інструмент 
прямої демократії: про ініціативу Президента України з 
проведення всенародного опитування в день місцевих виборів у 
порівнянні з досвідом проведення всенародного опитування в 
Австрії“ 

 

Панель 2: Судова реформа в Україні 

 Проф. Лідія Москвич, д.ю.н., завідувачка кафедри  судоустрою та 
прокурорської діяльності Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого: „ Інституційні проблеми 
судової системи України“ 

 п. Маркіян Галабала, к.ю.н., суддя Вищого антикорупційного суду: 
„ Створення та робота Вищого антикорупційного суду у світлі 
судової реформи“ 

 Д-р Назар Панич, доктор права, к.ю.н., науковий співробітник 
юридичного факультету Інституту Східноєвропейського права 
Кільського університету ім. Крістіана Альбрехта: „Прозорість як 
(невдала?) мета української судової системи“ 



 Проф. Людмила Ніколенко, д.ю.н., завідувачка кафедри 
юридичних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС 
України: „Судова реформа в Україні: реалії та перспективи“ 

 

Панель 3: Процесуальне право  

 п. Вольфганг Зіверт, президент земельного соціального суду 
Вільного Ганзейського міста Гамбург: „Актуальні роздуми щодо 
модернізації процесуального права в Німеччині“ 

 п. Олександр Ісаєнко, адвокат, м. Київ: „Визнання та виконання 
судових рішень Німеччини в Україні" 

 

Панель 4:   Публічне та економічне право 

 Проф. Борис Поляков, д.ю.н., суддя Київського апеляційного 
господарського суду: „Особливості процедури 
неплатоспроможності фізичних осіб в Україні“ 

 Проф. Олег Подцерковний, д.ю.н., завідувач кафедри 
господарського права і процесу Національного університету 
«Одеська юридична академія»: „ Сучасний стан та перспективи 
поглиблення кодифікації господарського законодавства 
України“ 

 п. Вадим Рошканюк, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
господарського права Ужгородського національного 
університету: „Пенсійна реформа як фактор економічного 
розвитку України“ 

 п. Антьє Хіммельрайх, науковий радник Інституту східного права 
Мюнхена: „Нововведення в українському економічному праві у 
2019/2020 роках“ 

 п. Арне Енгельс, адвокат, Кельн: ,,Мораторії в законодавстві про 
банкрутство “ 

 

Панель 5:  Правове регулювання професійної діяльності  юристів 

 Проф. Тетяна Вільчик, д.ю.н., адвокат, завідувачка кафедри 
адвокатури Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого: „Незалежність адвокатури: міжнародний 
аспект“ 

 п. Олександр Шандула, к.ю.н., адвокат, доцент кафедри 
адвокатури Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого.: „Деякі аспекти адвокатської монополії в 
Україні: національні тенденції та міжнародний досвід“ 

18:30 – 18:35 Заключне слово: Проф., Д-р Бернд Візер  



Час для доповіді - 10 хвилин. 

Захід відбуватиметься у м. Грац відповідно до чинного законодавства та вимог, котрі діють під 
час пандемії. Слід зазначити, що відповідно до поточного стану, зацікавлені особи можуть брати 
участь лише через систему відеоконференцій. Будь ласка, зареєструйтесь електронною поштою: 
info@dujv.de Вам буде надіслено відповідне посилання перед цією подією.  

 

Будь ласка, звертайтеся також з будь-якими питаннями за телефонним номером: (+49 171 
1566516).  

 

З найкращими побажаннями 

Голова НУОЮ 

 


