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18 – 19 жовтня 2018 р. 

м. Чернівці, Україна 



Організаційний комітет 

Щербанюк Оксана Володимирівна – завідуюча кафедрою 

процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, доктор юридичних наук, доцент (Голова Організаційного 

комітету); 

Пацурківський Петро Станіславович – декан юридичного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, доктор юридичних наук, професор; 

Селіванов Анатолій Олександрович – постійний представник 

Верховної Ради України у Конституційному Суді України, член правління 

Німецько-українського об’єднання юристів, доктор юридичних наук, 

професор, дійсний член (академік) НАПрН України; 

Москвич Лідія Миколаївна – завідуюча кафедрою організації 

судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор; 

Бірке Райнер –  адвокат, Голова правління Німецько-українського 

об’єднання юристів, доктор права; 

Поляков Борис Мусійович – завідувач кафедри загальноправових 

дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, член правління Німецько-українського 

об’єднання юристів, доктор юридичних наук, професор; 

Вьольк Корнелія – суддя Земельного суду м. Гамбурга, 

референт/відповідальний співробітник Міністерства юстиції з питань захисту 

прав споживачів, відділ IV С1 прав людини, член правління Німецько-

українського об’єднання юристів, доктор права; 

Остафійчук Людмила Аурелівна – доцент кафедри процесуального 

права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

кандидат юридичних наук; 

Бутирська Ірина Анатоліївна – асистент кафедри процесуального 

права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

кандидат юридичних наук; 

Савчин Неля Миколаївна – асистент кафедри процесуального права 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат 

юридичних наук; 

Турман Наталя Омелянівна – асистент кафедри процесуального 

права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

кандидат юридичних наук; 

Цибуляк-Кустевич Анна Степанівна – асистент кафедри 

процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, кандидат юридичних наук. 



Загальна інформація 

 

Місце проведення 

Конференція проводиться у центральному корпусі Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (Резиденція 

митрополитів Буковини і Далмації, вул. Коцюбинського, 2). 

Реєстрація 

Реєстрація учасників Конференції проводиться 18 та 19 жовтня 2018 р. з 

9:30 до 10:00 біля входу до Мармурової зали Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2). 

Реєстрація включає: 

 Вільний доступ до участі у Конференції відповідно до попередньої 

реєстрації (кількість місць є обмеженою); 

 Програму Конференції, збірник матеріалів Конференції, папку, 

блокнот, ручку, бедж. 

Аудіо- та відеоматеріали 

Усі доповідачі зможуть користуватися проектором для презентації своїх 

матеріалів. Презентації необхідно подавати завчасно до початку виступу 

учасника організаторам Конференції для збереження їх на комп’ютерах, з 

яких презентації будуть проектуватись на екран. 

Синхронний переклад 

Офіційними мовами Конференції є українська, англійська, німецька та 

російська. Ключові доповіді німецькою мовою будуть перекладатись у 

синхронному режимі. 

Процедура виступів доповідачів 

Вступне слово модератора, представлення доповідачів – до 5 хв., 

доповідь – до 15 хв., обговорення / питання – до 5 хв. Прохання до всіх 

учасників дотримуватись регламенту Конференції. 
 

 



Програма роботи Конференції 

 

День перший: 18 жовтня 2018 року (четвер) 

 

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників Конференції. 

 

10:00 – 11:00 Відкриття Конференції (Червона зала). Вітальне слово: 

1. Мельничук Степан Васильович, доктор фізико-

математичних наук, професор, ректор Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

2. Пацурківський Петро Станіславович, доктор юридичних 

наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

3. Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри правосуддя Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, голова 

Організаційного комітету Конференції. 

4. Шевчук Станіслав Володимирович, доктор юридичних 

наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Голова 

Конституційного Суду України. 

5. Москвич Лідія Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри організації судових та 

правоохоронних органів Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. 

6. Райнер Бірке, доктор права, голова Німець-Українського 

об’єднання юристів. 

7. Вельк Корнелія, доктор права, суддя Земельного суду 

м. Гамбурга. 

8. Манке Карстен, іноземний експерт проекту «Pravo-Justice». 

 

11:00 – 11:30 Фотографування учасників (Мармурова зала). 

Перерва на каву (фойє біля Шевченківської зали). 

 

11:30 – 13:00 Виступи учасників (Мармурова зала).  

Модератор: Анатолій Селіванов, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, 

постійний представник Верховної Ради України в Конституційному 

Суді України (м. Київ, Україна) 

 



 

 Тема уточнюється 

 Шевчук Станіслав Володимирович, доктор юридичних 

наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Голова 

Конституційного Суду України. 

 

 Тема уточнюється 

 Петришин Олександр Віталійович, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, 

Президент Національної академії правових наук України. 

  

 Новітнє уявлення про адміністративну реформу права та 

управління в Україні: подолання кризових явищ 

Селіванов Анатолій Олександрович, доктор юридичних 

наук, професор, академік Національної академії правових наук 

України, постійний представник Верховної Ради України в 

Конституційному Суді України (м. Київ, Україна) 

 

 Процесуально-правовий статус органів прокуратури України 

в судочинстві. 

Карпунцов Валерій Віталійович, доктор юридичних наук, 

заслужений юрист України, народний депутат України (м. Київ, 

Україна) 

 

 Німецький кримінально-процесуальний кодекс: основні 

положення та реформування (німецькою) 

Бірке Райнер, доктор права, адвокат, Голова правління 

Українсько-німецької асоціації юристів (м. Дюссельдорф, 

Німеччина). 

 

 Проблеми, виявлені у результаті реалізації закону про 

оптимізацію карти суду в Республіці Молдова та методи їх 

вирішення (російською) 

Міку Віктор, доктор права, голова Вищої Ради Магістратури 

Республіки Молдова (м. Кишинів, Республіка Молдова) 

  

  

 



 Дисциплінарна відповідальність суддів – проблеми 

забезпечення єдності практики 

 Бойко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, член Вищої ради правосуддя (м. Київ, Україна) 

 

Роль людської гідності у реформуванні судової системи 

України 

Грищук Оксана Вікторівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри теорії та філософії права Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

 

 До питання про ефективність реформи судової системи в 

Україні 

Бутирський Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, 

доцент, суддя господарського суду Чернівецької області 

(м. Чернівці, Україна) 

 

 Статус Конституційного Суду України в контексті 

конституційної реформи 2016 р. 

Москвич Лідія Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри організації судових та 

правоохоронних органів Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) 

 

 Реформування Конституційного Суду України : стан, 

наслідки та перспективи 

Папаяні Світлана Василівна, кандидат юридичних наук,  

в. о. керівника Управління комунікацій Конституційного Суду 

України та міжнародного співробітництва Секретаріату 

Конституційного Суду України (м. Київ, Україна) 

  

 Право на конституційну скаргу як невід’ємна складова 

судово-правової реформи  

Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, 

завідувач кафедри правосуддя Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) 

 

Критерії прийнятності конституційних скарг та усунення 

рестиктивних практик 



Савчин Михайло Васильович, доктор юридичних наук, 

професор, директор, НДІ порівняльного публічного права та 

міжнародного права, Ужгородський національний університет (м. 

Ужгород, Україна) 

 

13:00 – 14:00 Обідня перерва. 

14:00 – 14:30 Екскурсія Університетом. 

 

14:30 – 17:00 Виступи учасників (Мармурова зала): Модератор 

 

 Міжнародні економічні спори у судах Німеччини 

Ведде Райнер, доктор права, професор Бізнесшколи м. 

Вісбаден (м. Вісбаден, Німеччина) 

 

Проблеми неповернення банківських кредитів в Україні 

Поляков Борис Мусійович, доктор юридичних наук, 

професор, суддя Вищого господарського суду України (м. Київ, 

Україна) 

 

 Огляд цивільного процесу Німеччини (німецькою) 

Вельк Корнелія, доктор права, суддя Земельного суду 

м. Гамбурга. 

 

Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві: 

проблемні питання законодавчої регламентації і практики 

Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, 

професор, залужений юрист України, завідувач кафедри 

нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 

Україна) 

 

Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців щодо 

виконання судового рішення: колізія правової регламентації 

(німецькою) 

Стефанчук Марина Миколаївна, доктор юридичних наук, 

професор кафедри правового регулювання економіки Навчально-

наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, 

Україна) 



Виклики та проблеми реформи адвокатури в Україні 

 Бакаянова Нана Мезенівна, доктор юридичних наук, 

завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та 

адвокатури Національного університету «Одеська юридична 

академія», адвокат, секретар дисциплінарної палати 

каваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

 

День другий: 19 жовтня 2018 року (п’ятниця) 

 

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників Конференції. 

 

10:00 – 11:00 Продовження Конференції. Виступи учасників 

(Мармурова зала):  

Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів 

 Зданович Мечислава, доктор права, професор кафедри 

європейського права юридичного факультету Університету у 

Білостоці (м. Білосток, Республіка Польща) 

 

 Запровадження європейської моделі медіації як шанс судовій 

реформі в Україні 

 Пацурківський Петро Станіславович, доктор юридичних 

наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, 

Україна); 

 Гаврилюк Руслана Олександрівна, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри публічного права Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, 

Україна); 

  

 Судова система України в епоху покоління мілленіалів 

 Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри цивільного, господарського права та 

процесу Академії адвокатури України (м. Київ, Україна) 

  

Європейська громадянська ініціатива як приклад інструменту 

демократичного впливу на легіслаційний процес 

Долива-Клепацька Анна, доктор права, професор кафедри 

європейського права юридичного факультету Університету у 

Білостоці (м. Білосток, Республіка Польща) 



  

Типові та зразкові справи як новели сучасної судової реформи 

Ніколенко Людмила Миколаіївна, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри юридичних дисциплін Донецького 

юридичного інституту МВС України (м. Маріуполь, Україна) 

 

Співробітник із захисту даних у судах 

Леопольд Андерс, доктор права, суддя апеляційного 

соціального суду м. Гамбурга (м. Гамбург, Німеччина) 

 

Акти органів публічної влади: специфіка оскарження 

Ленгер Яна Іванівна, доктор юридичних наук, професор 

кафедри конституційнрого права та порівняльного правознавства 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» 

 

 Виконання рішень судів України на території Німеччини 

Воллезен Валерія, адвокат (м. Гамбург, Німеччина) 

 

Підведення підсумків Конференції, відзначення кращої 

студентської роботи, вручення сертифікатів доповідачам, закриття 

Конференції. 

 

Вища рада правосуддя у системі забезпечення незалежності 

суддів в Україні 

Назаров Іван Володимирович, доктор юридичних наук, 

доцент, професор кафедри організації судових та правоохоронних 

органів Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого (м. Харків, Україна) 

 

Принципи взаємодії суддів та адвокатів 

Вільчик Тетяна Борисівна, доктор юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів 

Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. 

Харків, Україна) 

 

Короткий аналіз забезпечення права особи на безоплатну 

правову допомогу в Україні та Республіці Казахстан 



Шандула Олександр Олексійович, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри організації судових та 

правоохоронних органів Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) 

 

Підведення підсумків Конференції, відзначення кращої 

студентської роботи, вручення сертифікатів доповідачам, закриття 

Конференції. 

 

14:00 Обід. 

 
 


