
 
Німецько-українське об’єднання юристів (НУОЮ) 

 

Наукова конференція, Кельн, 5. Жовтня 2018 
 

Угода про асоціацію та підприємницьке право України та 

Німеччини: реалізація, реальність та очікування 
 

Угода про асоціацію з Євросоюзом була причиною жорсткої суперечки в Україні. 

Відмова президента Янукочича підписати угоду призвила до Майдану з наступним 

переворотом в країні.  

Угода мала вже раніше частково тимчасову чинність. 1 вересня 2017 року вступила 

угода про асоціацію в дію. Завдяки їй Україна отримує кращий доступ до європейського 

єдиного ринку, одночасно підтримуючи реформи в країні. 

Крім її політичного значення, Угода про асоціацію має важливі наслідки для правових 

відносин. Європейське право стає все більш важливим для української економіки, а для 

німецьких фірм стає Україна все цікавішою як експортний ринок та місце розташування 

інвестицій. 

Відомі експерти  висвітлюють на конференції правові аспекти виконання Угоди про 

асоціацію та обговорять її наслідки для нового законодавства в Україні. Учасники 

запрошуються до дискусії. 

 

Конференція буде багатомовною (німецькою, українською, англійською, російською);  

Доклади будуть перекладені одночасно. 

 

Місце Конференції:         З підтримкою з 

Merkens-Saal IHK Köln 

Unter Sachsenhausen 10-26 

50667 Köln 

 

Під взаємодією  

Промислово-торгівельної палати Кельн    
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Тимчасова программа конференції (зміни зарезервовані): 

10.30 Реестрація 

11.00 Відкриття конференції, привітяння 

Д.р. Райнер Бірке, голова правління УНОЮ 

Владислав Євгенович Єгоров, Генеральний консул України у Дюссельдорфі 

Гудрун Гроссе, промислово-торгівельна палата Кельн 

Підписання меморандумів про взаєморозуміння  

11.30 1. Круглий стіл: Конституційне право та законодавство ЄС Модератор: Проф. Д.р. Ведде 

Конституційні цінності в систематиці обґрунтування рішень конституційного суду (Проф. 

Д.р. Михайло Савчин, Університет Ужгород) 

Вплив імплементації Угоди з ЄС у галузі інтелектуальної власності на інноваційний 

розвиток економіки України (Ольга Бірке, к.е.н., Національний контактний пункт 

Програми ЄС Горизонт 2020) 

12.30 Обід 

13.15 2. Круглий стіл: Процессуальне право Модератор: Проф. Д.р. Михайло Савчин 

Реформа цивільного процесу та судової організації (Назар Панич, Інститут Східного 

права, Кіль) 

Правова оцінка реформи цивільного судочинства в Україні та законодавства, яке його 

регламентує на виконання угоди про асоціацію між україною та Європейським Союзом 

(проф. Д.т.н. Світлана Фурса, Київський університет) 

Проблемні аспекти корпоративних інтересів у цивільному процесі (д-р Євген Фурса, 

Генеральний консулат України, Дюссельдорф) 

14.30 Кава 

15.00 3. Круглий стіл: Захист прав інтелектуальної власності Модератор: Д.р. Райнер Бірке 

Регулювання захисту персональних даних в Україні та GDPR: перспективи та виклики (Іван 

Городиський, к.ю.н., директор Школи права Українського католицького 

університету) 

Українське право на торговельну марку з точки зору Угоди про асоціацію (Антіе 

Хімельрайх, Східінститут Регенсбург) 

Охороноздатність торговельної марки (Проф. Др. Ольга Явор, Харкив) 

16.15 4. Круглий стіл: Економічне право Модератор: Д.р. Райнер Бірке  

Проблеми неповернення банківських кредитів в Україні (Проф. Д.р. Борис Поляков) 

Корпоративне право та корпоративне управління в Україні: наближення стандартів ЄС? 

(Василь Юрманович, Інтегрiд Київ) 

17.00 Kaва 

17.30 5. Круглий стіл: Інші Аспекти Модератор: проф. Д-р Борис Поляков 

Соціальне право (Проф. Д.р. Вадим Рошканюк, Університет Ужгород) 

Боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму - Розвиток у Німеччині, ЄС в 

Україні з моменту прийняття зобов'язань в Угоді про асоціацію (Адвокат Арне Енгельс, 

Гьорг Адвокати, Ессен) 

Право - Зроблено в Німеччині: чи є німецьке законодавство цікавим для України? (Д-р 

Вернер Мюллер, Бейкер Макензі Франкфурт, спів-координатор ініціативи "Право" - 

Зроблено в Німеччині) 

18.45 Підсумкова дисскусія. Закриття конференції. 

20.00 Вечеря, Пивоварня Гаффель-ам-Дом (www.gaffelamdom.de, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 

Кельн, оплата самостійна). 

 



Реестраційна картка 

Будь ласка заповніть та відправьте на: info@dujv.de. 

 

 

_________________________________ ___________________________________ 

Прізвище, Імя                   Організація 

 

_________________________________ 

Е-Майл 

 

 

Я рееструюсь в обов'язковому порядку на захід, що відбудеться 5 жовтня 2018 в м. Кельн в 

рамках конференції "Угода про асоціацію та економічне право України та Німеччини: реалізація, 

реальність та очікування". Мені відомо, що безкоштовна реєстрація з організаційних міркувань 

можлива лише до 28.09.2018! 

 

Вартість участі  

• для учасників з України (резиденція / постійне місце проживання): € 30,00 (для членів DUJV) 

або € 40,00 (для гостей) 

• для учасників з Німеччини та інших країн: € 50,00 (для членів DUJV) або € 70,00 (для гостей) 

• Для студентів та стажистів застосовується знижений платіж у розмірі € 25,00. 

 

Оплата за участь була проведена на рахунок Німецько-української асоціації юристів (DUJV) 

IBAN: DE07 20030000 0015164491 

BIC: HYVEDEMM300 - Unicredit AG 

або буде проведена негайно. 

 

 Я також рееструюсь на вечерю 05.10.2018 в Пивоварні Гаффель-ам-Дом,  самоплатником 

 

 Учасникам конференції буде наданий список учасників із зазначенням імен  для полегшення 

спілкування. Будь ласка, поставте галочку тут, якщо ви не погоджуєтесь з зазначенням 

вашого імені та організації в цьому списку учасників. 

 

 

На заході будуть зняті фотографії, які будуть опубліковані в різних засобах масової інформації. Ці записи пов'язані з 

ілюстративним представленням присутніх, при тому що вибір осіб відбувається випадково. Опублікування 

фотографій відбуватеметься на нашому Веб-сайті, в друкованих ЗМІ та каналах соціальних мереж. З моменту приходу 

до приміщеннь конференції присутні особи погоджуються з безоплатним використанням даного фотоматеріалу, в 

вище вказаному обсязі, без необхідності явного повідомлення данної особи. 

Якщо Ви не згідніб в окремих випадках, з публікацією фотографій своєї особи, ми просимо Вас негайно повідомлення 

про це відповідального фотографа. 

 

 

 

______________________ ______________________________________ 

Місце, Число   Підпис 

mailto:info@dujv.de

