
 
Німецько-Українське Об’єднання Юристів 

 

Конференція 
в п'ятницю, 26.11.2021 року з 13.00 до 16.30 (CET) в онлайн-формі 

Німецько-українські правовідносини під 
час Коронакризи 

Пандемія суттєво вплинула на усі сфери життя як в Німеччині, так і Україні та, звісно, спричи-
нала виникнення особливих проблем у правовідносинах (трансграничних). Тому важливо зна-

ходити актуальні рішення в багатьох областях права, в той же час нові умови надали імпульс до 
розвитку цифровізації (дигіталізації). У деяких областях довелося перебудовувати трансграни-

чну взаємодію. На конференції знані фахівці та експерти розкриватимуть різні аспекти розвитку 
окремих областей права і представлятимуть власне бачення щодо їх перспектив. 

 

Програма (можуть бути зміни): 
13.00 Вітальне слово та відкриття (Д-р Райнер Бірке, голова НУОЮ) 

13.05 Зіверт Вольфганг, президент соціального суду землі Гамбург, Повсякденне життя су-
дів під час пандемії - Як гамбургські суди продовжували роботу судів, не дивлячись на 
обмежувальні заходи  

13.20 Ведде Райнер, професор, доктор права, бізнес-школа Вісбадена, Covid19 як каталіза-
тор віртуальних Загальних зборів 

13.35 Щербанюк Оксана Володимирівна, професор, доктор юридичних наук, завідувач ка-
федри процесуального права ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Вакцинація проти covid-19 і про-
блеми дотримання прав людини 

13.50 Москвич Лідія Миколаївна, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри 
судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого (Тема очікується) 

14.05 Панич Назар, доктор права, к.ю.н., LL.M., Інститут східноєвропейського права уні-
верситету Кильського ім. Крістіана Альбрехта, Пандемія Covid-19 як визначальний 
елемент німецького процесуального права 

14.20 Фурса Світлана Ярославівна, д.ю.н., професор кафедри Нотаріального та виконав-
чого процесу і адвокатури Інституту права Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Нагальні питання захисту прав людини в Україні в період пан-
демії 



14.35 Вільчик Тетяна Борисівна, професор, доктор юридичних наук, адвокат, завідувачка 
кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Муд-
рого, Проблеми реалізації професійних повноважень адвоката у період Коронокризи 

14.50 Слинько Татьяна Николаевна, професор, завідувач кафедри конституційного права, 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Особливості ви-
щої освіти України в умовах пандемії COVID-19 

15.05 Савчин Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор НДІ порі-
вняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного 
університету, Переосмислення прав людини в постковідну епоху 

15.20 Шандула Олександр Олексійович, к.ю.н., доцент кафедри адвокатури Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокат, Деякі особливості на-
дання правничої допомоги адвокатом за часів COVID 

15.35 Ольга Анатоліївна Явор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного 
права № 2, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Хар-
ків, Шляхи до забезпечення належної організація охорони здоров’я при пандемії 
COVID-19 в Україні та світі 

15.50 Ніколенко Людмила, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри юридич-
них дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України, Особливості розг-
ляду спору у господарському судочинстві в умовах COVID-19 

16.05 Инга Зелена, LL.M. (RGSL), M.A. (KFU), Актуальні вимоги нового українського закону 
про референдум 2021 року до предмета всеукраїнського референдуму  

16.20 Завершальна дискусія  

16.30 Завершення заходу 
 

Окрім членів НУОЮ, на конференцію сердечно запрошуються всі, хто цікавиться українським 
правом. Плата за участь не стягується, потрібна лише реєстрація через Zoom: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqf-qsrzkiHtxHl9257FwcYy0HegUOe3k9  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqf-qsrzkiHtxHl9257FwcYy0HegUOe3k9

