Ласкаво просимо на І Харківський міжнародний юридичний форум
«ПРАВО ТА ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ»

Шановні колеги та друзі!
Вітаємо вас із початком роботи І Харківського міжнародного юридичного форуму!
Цей захід зібрав провідних правознавців, юристів -практиків та представників
громадських організацій з понад 20 країн, яких єднає спільна турбота про майбутнє в умовах
гострих викликів глобалізованого світу. Ми раді вітати іноземних гостей, які виявили інтерес
до тематики Форуму і приїхали до нашого міста, – відомих правників та міжнародних
експертів із США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Данії, Литви та інших країн.
Хочемо щиро подякувати за інтерес до України, долучення до вирішення проблем, без яких
динамічний розвиток нашої держави в глобалізованому світі є неможливим.
Форум є результатом партнерської співпраці з Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID), Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Офісом Ради
Європи в Україні, Міжнародним Вишеградським фондом та Урядом Нідерландів, які багато
років поспіль допомагають у проведенні ключових реформ у правничій та освітній сферах.
Особливо важливим є внесок до роботи Форуму українських і міжнародних
громадських організацій – Міжнародної фундації виборчих систем, Женевського центру
контролю за збройними силами, Української Гельсінської спілки з прав людини, Харківської
обласної фундації «Громадська Альтернатива», Харківського юридичного товариства.
Щиро дякуємо всім партнерам за підтримку цього заходу та бажаємо плідної роботи,
змістовних дискусій, натхнення і сил для реалізації задумів та творчих планів.
ОРГКОМІТЕТ
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ПАРТНЕРИ ФОРУМУ















Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – Проект «Нове правосуддя»
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Міжнародний Вишеградський фонд та Уряд Нідерландів
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)
Женевський центр демократичного контролю за збройними силами (DCAF)
Проект Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб»
Фонд народонаселення ООН (UNFPA)
Українська Гельсінська спілка з прав людини
НГО Громадська Альтернатива
Харківське юридичне товариство
Благодійний фонд розвитку юридичної науки
Адвокатське об’єднання «Шкребець та партнери»
Юридична фірма ESQUIRES
Адвокатське об’єднання «Колегія адвокатів України»
Медіа-партнери:



Компанія ЛІГА:ЗАКОН



Видавництво правової літератури ЮРІНКОМ ІНТЕР
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Місце проведення
Заходи Форуму відбуватимуться в корпусах Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого та Національної академії правових наук
України:


Палац студентів НЮУ імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 88) – церемонія
відкриття (3 жовтня 2017 р. о 10.00) та святковий концерт до Дня юриста (4 жовтня
2017 р. о 18.00)



Навчально-бібліотечний корпус (НБК) Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 84а) – панельні дискусії (10-й поверх) та заходи
партнерів Форуму (конференц -зал, 9-й поверх)
Національна академія правових наук України (НАПрНУ) (вул. Пушкінська, 70) – зал
круглого столу (3-й поверх) – заходи партнерів Форуму
Центральний корпус Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого (ЦК Університету) (вул. Пушкінська, 77) – зал № 1, зал вченої ради (№ 6),
зал круглого столу (№ 11)




Реєстрація
Реєстрація буде проводитись за таким розкладом:
Вівторок, 3 жовтня, з 09:00 до 10:00 – на вході до Палацу студентів
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, в інші дні – у
кожній локації, де відбуватимуться заходи Форуму. Зверніть, будь ласка, увагу, що
реєстрація та заходи Форуму 4 жовтня розпочнуться на півгодини раніше – о 8.30.
Реєстрація включає:
 Вільний доступ до участі у заходах Форуму відповідно до попередньої
реєстрації (кількість місць є обмеженою)
 Роздруковану програму Форуму, матеріали, папку, блокн от, ручку, пакет
та бедж
 Участь у церемонії відкриття 3 жовтня
Обіди, вечері та кава-брейки
для запрошених спікерів та учасників, які здійснили передоплату, будуть
забезпечені в їдальні НБК (2-й поверх). Учасники, які не здійснили попередньої
оплати харчування, можуть скористатися платними послугами їдальні та кафетеріїв у
ЦК Університету або інших закладів харчування.
На час проведення Форуму будуть запроваджені суворі правила безпеки. Усі
учасники повинні їх дотримуватись та носити свої іменні беджі протягом усього часу
та на всі заходи в рамках Форуму.
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Аудіо- та відеоматеріали
Усі доповідачі зможуть користуватись плазмовими панелями для презентації
своїх матеріалів. Презентації будуть збережені на комп’ютерах організаторів та з них
будуть проектуватись на екран. Під час Форуму будуть працювати технічні
спеціалісти, що надаватимуть допомогу доповідачам та модераторам з їх
презентаціями.
Синхронний переклад
Українська та англійська мови є офіційними мовами Форуму.
Ключові доповіді на дискусійних панелях та додаткових заходах на 10 -му
поверсі НБК, у залі № 6 ЦК та деяких інших локаціях будуть перекладатись у
синхронному режимі. Учасники мають використовувати надані мікрофони для
запитань з метою забезпечення синхронного перекладу. Будь ласка, перед тим як
ставити запитання, зазначте Ваше ім’я та установу, яку Ви представляєте, та до кого
адресоване Ваше питання.
Інформаційні стенди
Інформаційні стенди з матеріалами партнерів Форуму та книжкові виставки
будуть розташовані на 2-му поверсі НБК. Учасники зможуть ознайомитись з
інформацією та отримати матеріали, що їх зацікавили.
Відеозапис
Вестиметься відео- та фотозйомка заходів у рамках Форуму.
Процедура проведення дискусій: вступне слово модератора, представлення
доповідачів – до 15 хв, доповідь – 10–15 хв кожна, обговорення / питання – 15 хв,
підведення підсумків – 5 хв.
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ПРОГРАМА
І Харківський міжнародний юридичний форум
«ПРАВО ТА ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ»
3–6 жовтня 2017 року, м. Харків, Україна
Харківський міжнародний юридичний форум проводиться з метою розвитку та
зміцнення міжнародного співробітництва академічної спільноти у сфері подолання правових
перешкод на шляху сталого розвитку країн.
Цілі:
–

–
–
–

Сформувати модель постійної взаємодії академічної спільноти, громадських
об’єднань, бізнесу та влади з найбільш актуальних питань юридичної науки та
практики в умовах глобалізаційних викликів
Визначити пріоритетні напрями роботи у сфері модернізації наукових дослідже нь
та освітньої діяльності
Забезпечити запровадження новітніх передових технологій вищої школи та
дослідницької діяльності
Закріпити за Форумом статус центру міжнародного співробітництва у сфері
правознавства
Учасники:

–

–
–
–
–

Представники Конституційного Суду України, Міністерства закордонних справ,
Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції, Служби безпеки України,
судових установ, прокуратури, органів охорони правопорядку та ін.
Представники партнерських організацій – співорганізаторів Форуму
Іноземні та вітчизняні науковці, освітяни, громадські діячі та практикуючі юристи
Співробітники закладів вищої освіти, які представляють провідні наукові школи у
сфері правознавства, дослідники, студенти
Представники правозахисних та молодіжних громадських організацій
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ДЕНЬ 1: вівторок, 3 жовтня 2017 року
9.00

Реєстрація учасників Форуму

Палац студентів

10.00

ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ

Палац студентів

11.30

Перша панельна дискусія

Палац студентів

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Ключові доповіді
Модератор: Сергій Петухов, заступник Міністра юстиції України з
питань європейської інтеграції, голова Міжвідомчої комісії з
імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права у 2015–2017
роках
Основні виклики міжнародному гуманітарному праву в сучасних
збройних конфліктах
Марко Сассолі, професор міжнародного права Женевського
Університету (Швейцарія) та доцент у Квебекському Університеті в
Монреалі (Канада)
Відповідальність
держав
щодо
забезпечення
дотримання
міжнародного гуманітарного права та роль громадянського
суспільства
Дітер Флек, Почесний Президент Міжнародного Товариства
Військового Права та Права Війни, Член Консультативної Ради
Амстердамського Центру Міжнародного Права (ACIL)
13.00
14.30

ПЕРЕРВА НА ОБІД
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Перша панельна дискусія
Сесія 1. Спеціальна тема: Протидія транснаціональному тероризму
і сучасні дилеми міжнародного права

Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

Модератор: Олена Зеркаль, заступниця Міністра закордонних справ з
питань європейської інтеграції
Роль міжнародного права в протидії транснаціональному
тероризму
Венсан-Жоель Пру, професор Факультету права Національного
Університету Сінгапуру
Круглий стіл: «Проблеми імплементації правосуддя перехідного
періоду в Україні»
Модератор: представник Української Гельсінської спілки з прав
людини
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Ключові спікери: Аркадій Бущенко, виконавчий
директор
Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ); Станіслав
Шевчук, член-кореспондент Національної академії правових наук
України, суддя Конституційного Суду України; Олександр Євсєєв,
науковий консультант судді Конституційного Суду України; Олег
Мартиненко,
керівник
аналітичного
напрямку
Української
Гельсінської спілки з прав людини; Оксана Щербанюк, завідувач
кафедри правосуддя Чернівецького національного університету імені
Ю. Федьковича; Олена Овчаренко, викладач Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Тренінг «Сучасні інтерактивні методи викладання правової етики»
Джеймс Молітерно, професор (Університет імені Вашингтона та Лі
(Вірджінія, США))

Зал вченої ради (№ 6)
(ЦК Університету)

Відкрита лекція: «Публічне фінансування політичних партій в
Україні: вивчені уроки інших держав»
Магнус Оман, професор, Старший радник з питань політичних
фінансів і Директор Регіонального бюро Європи Міжнародної фундації
виборчих систем (IFES)

Конференц-зал
(НАПрНУ)

Відкрита лекція: «Професія судді: новітні виклики»
Суддя Богдан Футей, Федеральний Суд Претензій США

15.30
16.00

Зал круглого столу
(№ 11)
(ЦК Університету)

ПЕРЕРВА НА КАВУ
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Перша панельна дискусія
Сесія 2. Міжнародне гуманітарне право: регіональні виклики
і український контекст
Модератор: Оксана Сенаторова, доцент кафедри міжнародного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Правові та політичні наслідки Мінських домовленостей: тільки
шматки паперу?
Сінді Вітке, керівник дослідницької групи «Заморожені
та
незаморожені конфлікти» в Інституті наукових досліджень Східної та
Південно-Східної Європи імені Лейбніца (м. Регенсбург, Німеччина)
Думай глобально, дій локально: складний зв’язок між збройними
групами і державними інтересами
Брюно Ускіне, незалежний експерт з гуманітарних питань, заступник
глави Московської делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста
у 2014–2015 роках
Конфлікт у містах: посилення захисту, що забезпечується
міжнародним гуманітарним правом
Ніколя Фльорі, заступник глави делегації Міжнародного Комітету
Червоного Хреста в Україні
Волонтери на полі бою: (не)пряма участь у воєнних діях.
Дослідження ситуації в Україні
Юстінас Жилінскас, професор Інституту міжнародного права та права
ЄС, керівник лабораторії з прав людини Університету Миколаса Ромеріса,
член Міжнародної Гуманітарної Комісії зі встановлення фактів
7
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Кібероперації: сучасні виклики
Андрей Козік, Генеральний секретар Асоціації міжнародного права та
арбітражу Білорусі, BILA Association, член Ради Директорів
Міжнародного товариства військового права та права війни, член Групи
посередників ICSID, член робочої групи з розробки Талліннського
посібника 2.0
Права людини і jus post bellum
Ольга Буткевич, доктор юридичних наук, професор кафедри
міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Круглий стіл: «Проблеми імплементації правосуддя перехідного
періоду в Україні»
(продовження заходу)

Зал № 1
(ЦК Університету)

Тренінг «Сучасні інтерактивні методи викладання правової етики»
Джеймс Молітерно, професор (Університет імені Вашингтона та Лі
(Вірджінія, США))
(продовження заходу)

Зал вченої ради
(№ 6)
(ЦК Університету)

Брейн-ринг для студентів «Правові аспекти політичного
фінансування»
Модератори від Регіонального бюро Європи Міжнародної фундації
виборчих систем (IFES) та Центру політико-правових реформ (ЦППР)
Круглий стіл: «Два роки реформи політичного фінансування:
результати, виклики та перспективи»
Модератори від Регіонального бюро Європи Міжнародної фундації
виборчих систем (IFES)

18.30

ВЕЧЕРЯ
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Конференц-зал
(9-й поверх, НБК)

Конференц-зал
(НАПрНУ)

І Харківський міжнародний юридичний форум

ДЕНЬ 2: середа, 4 жовтня 2017 року
8.30
9.00

Реєстрація учасників заходів відповідно до місця проведення
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Друга панельна дискусія

Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

СВІТ БЕЗ КОРУПЦІЇ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Сесія 1. Світові стандарти протидії корупції
Модератор: Олександр Водянніков, кандидат юридичних наук,
Національний радник з юридичних питань Координатора проектів
ОБСЄ в Україні
Запобігання корупції в державному секторі Литви: історія успіху і
найкраща практика
Раймундас Калеснікас, Голова Національної антикорупційної асоціації
Литви, професор юридичного факультету ім. Казимераса Симонавичуса
Досвід Румунії в запобіганні корупції
Роксана Брату, координатор дослідницької асоціації з глобальної та
східноєвропейської антикорупційної політики, Лондонська школа
економіки та політичних наук (Велика Британія)
Стан антикорупційної реформи в Україні та основні виклики, які
стоять в ході її реалізації
Артем Ситник, голова Національного антикорупційного бюро України
Проблема захисту викривачів корупції
Олексій Ілляшенко, заступник начальника управління з питань
запобігання корупції та проведення люстрації Національної поліції
України
Діяльність КМЄС з підтримки антикорупційних заходів у
правоохоронній сфері в Україні
Лінн Шихан, заступник голови консультативної місії ЄС в Україні
(EUAM)
Запобігання політичній корупції
Магнус Охман, старший радник з питань політичного фінансування та
директор Регіонального відділення по Європі, IFES
Проблемні питання запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів
Ірина Мостова, заступник директора Департаменту моніторингу
дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень
щодо запобігання корупції, НАЗК
Відкрита лекція: «Глобалізація та право: виклики сучасності»
Б’ярн Мелкевік, доктор права, почесний професор Університету
Лаваля (Квебек, Канада)
9

Зал вченої ради
(№ 6)
(ЦК Університету)

І Харківський міжнародний юридичний форум
Круглий стіл: «Єдиний державний кваліфікаційний іспит як
передумова доступу до правничої професії: зарубіжний досвід та
способи впровадження в Україні»
Програма USAID «Нове правосуддя»
Спеціальний гість: Суддя Богдан Футей, Федеральний Суд Претензій
США
Модератор: Юрій Рашкевич, заступник Міністра освіти і науки
України

Зал круглого столу
(№ 11)
(ЦК Університету)

Тренінг «Сучасні інтерактивні методи викладання правової етики»
Джеймс Молітерно, професор (Університет імені Вашингтона та Лі
(Вірджінія, США))
(продовження заходу)

Конференц-зал
(НАПрНУ)

10.00 Зустріч зі студентами. Міжнародний Комітет Червоного Хреста в
Україні: допомога постраждалим від конфлікту
Нішат Нішат, радник з правових питань операцій МКЧХ в Україні

11.30
12.00

Зал № 1
(ЦК Університету)

ПЕРЕРВА НА КАВУ
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Друга панельна дискусія
Сесія 1. Світові стандарти протидії корупції
(продовження заходу)
Проблема корупції в спорті
Томас Крюссман, професор, Університет Грац (Австрія)
Практика належного управління для України: досвід Естонії
Танел Керікмяє, професор, директор школи права Талліннського
технічного університету
Запобігання корупції в академічному середовищі
Томас Спіді Райс, доктор права, професор Університету імені
Вашингтона та Лі
Формування
та
застосування
криміналістичних
методик
розслідування злочинів корупційної спрямованості
Валерій Шепітько, академік НАПрНУ, доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри криміналістики НЮУ імені Ярослава
Мудрого
Круглий стіл: «Єдиний державний кваліфікаційний іспит як
передумова доступу до правничої професії: зарубіжний досвід та
способи впровадження в Україні»
Програма USAID «Нове правосуддя»
Спеціальний гість: Суддя Богдан Футей, Федеральний Суд Претензій
США
Модератор: Юрій Рашкевич, заступник Міністра освіти і науки
України
(продовження заходу)
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Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

І Харківський міжнародний юридичний форум
Тренінг «Сучасні інтерактивні методи викладання правової етики»
Джеймс Молітерно, професор (Університет імені Вашингтона та Лі
(Вірджінія, США))
(продовження заходу)

13.30
14.30

Конференц-зал
(НАПрНУ)

Відкрита лекція: «Як забезпечити повагу до міжнародного
гуманітарного права»
Марко Сассолі, професор міжнародного права Женевського
Університету (Швейцарія) та доцент у Квебекському Університеті в
Монреалі (Канада)

Зал № 1
(ЦК Університету)

Круглий стіл: «Відповідальність бізнесу у сфері прав людини:
досвід країн Вишеградської четвірки для України»
Модератор: Євгенія Клементьєва, програмний директор Датського
інституту прав людини
Ключові спікери: Томаш Флідр, член Ради чеського інституту
менеджерів інформаційної безпеки (ČIMIB); Петро Чурош, доктор
філософії, доцент Інституту теоретичного правознавства ім. Густава
Радбруха в Університеті Павола Йозефа Шефаріка в Кошице
(Словаччина);
Ростислав
Курінько,
консультант
з
питань
корпоративної соціальної відповідальності; Юлія Размєтаєва,
викладачка кафедри теорії держави і права Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого; Марія Тарас, виконавчий
директор Центру верховенства права Українського католицького
університету

Зал вченої ради
(№ 6)
(ЦК Університету)

ПЕРЕРВА НА ОБІД
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Друга панельна дискусія
Сесія 2. Національні механізми запобігання корупції
Модератор:
Раймундас
Калеснікас,
Голова
національної
антикорупційної асоціації Литви, професор юридичного факультету
ім. Казимераса Симонавичуса
(продовження заходу)
Початок стандартних опитувань рівня корупції в Україні: перші
враження
Михайло Буроменський, глава делегації ГРЕКО від України, аудитор
НАБУ, професор
Створення антикорупційного суду в Україні
Ярослав Юрчишин, Виконавчий директор «Transparency International
Ukraine», Співголова Ради Реанімаційного Пакета Реформ
Антикорупційна стратегія України: поточний стан та перспективи
реалізації
Роберт Сіверс, SACCI Project «Підтримка організацій-лідерів у протидії
корупції в Україні «ВзаємоДія» (USAID/MSI), керівник департаменту
розробки законодавства та розвитку політик компанії MSI
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Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

І Харківський міжнародний юридичний форум
Інтегральні індикатори ефективності державної антикорупційної
політики
Олександр Сердюк, професор, НЮУ імені Ярослава Мудрого
Запобігання корупції в митній справі
Богдан Головкін, доктор юридичних наук, професор НЮУ
імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінології
Відкрита лекція: «Договір про заборону ядерної зброї: виклики для
міжнародного права і безпеки»
Дітер Флек, Почесний Президент Міжнародного Товариства
Військового Права та Права Війни, Член Консультативної Ради
Амстердамського Центру Міжнародного Права (ACIL)

Зал № 1
(ЦК Університету)

Круглий стіл: «Єдиний державний кваліфікаційний іспит як
передумова доступу до правничої професії: зарубіжний досвід та
способи впровадження в Україні»
Програма USAID «Нове правосуддя»
Спеціальний гість: Суддя Богдан Футей, Федеральний Суд Претензій
США
Модератор: Юрій Рашкевич, заступник Міністра освіти і науки
України
(продовження заходу)

Зал круглого столу
(№ 11)
(ЦК Університету)

Тренінг «Сучасні інтерактивні методи викладання правової етики»
Джеймс Молітерно, професор (Університет імені Вашингтона та Лі
(Вірджінія, США)
(продовження заходу)

Конференц-зал
(НАПрНУ)

Круглий стіл: «Відповідальність бізнесу у сфері прав людини:
досвід країн Вишеградської четвірки для України»
Модератор: Євгенія Клементьєва, програмний директор Датського
інституту прав людини
(продовження заходу)

16.00

16.30

ПЕРЕРВА НА КАВУ

ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Друга панельна дискусія
Сесія 2. Національні механізми запобігання корупції
(продовження заходу)
Модератор:
Раймундас
Калеснікас,
Голова
національної
антикорупційної асоціації Литви, професор юридичного факультету
ім. Казимераса Симонавичуса
(продовження заходу)
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Зал вченої ради
№6
(ЦК Університету)

І Харківський міжнародний юридичний форум
Перспективи створення механізму захисту викривачів корупції в
Україні
Оксана
Нестеренко,
керівник
Міждисциплінарного науковоосвітнього центру протидії корупції в Україні Національного
університету «Києво-Могилянська академія»
Глобалізація корупційної злочинності
Бусол Олена, доктор юридичних наук, провідний науковий
співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького
Відкрита лекція: «Роль органів ООН в реалізації відповідальності
держав у контексті глобальної безпеки»
Венсан-Жоель Пру, професор Факультету права Національного
Університету Сінгапуру

Зал № 1
(ЦК Університету)

Круглий стіл: «Єдиний державний кваліфікаційний іспит як
передумова доступу до правничої професії: зарубіжний досвід та
способи впровадження в Україні»
Програма USAID «Нове правосуддя»
Спеціальний гість: Суддя Богдан Футей, Федеральний Суд Претензій
США
Модератор: Юрій Рашкевич, заступник Міністра освіти і науки
України
(продовження заходу)

Зал круглого столу
(№ 11)
(ЦК Університету)

Тренінг «Сучасні інтерактивні методи викладання правової етики»
Джеймс Молітерно, професор (Університет імені Вашингтона та Лі
(Вірджінія, США))
(продовження заходу)

Конференц-зал
(НАПрНУ)

Круглий стіл: «Відповідальність бізнесу у сфері прав людини:
досвід країн Вишеградської четвірки для України»
Модератор: Євгенія Клементьєва, програмний директор Датського
інституту прав людини
(продовження заходу)

17.30

СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ ДО ДНЯ ЮРИСТА

19.00

ВЕЧЕРЯ
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Зал вченої ради
(№ 6)
(ЦК Університету)

Палац студентів

І Харківський міжнародний юридичний форум

ДЕНЬ 3: четвер, 5 жовтня 2017 року
9.00
9.30

Реєстрація учасників заходів відповідно до місця проведення
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Третя панельна дискусія

Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Сесія 1. Гарантії справедливого суду, їх відображення
у процесуальних законах та проблеми дотримання у процесі
правозастосування
Спеціальний гість: Суддя Богдан Футей, доктор права, професор,
Федеральний Суд Претензій США Програма USAID «Нове равосуддя»
Модератор:
Йорг Пуделька, суддя Адміністративного суду м. Берлін, голова
представництва Німецького товариства з міжнародного співробітництва
(GIZ) у Казахстані (Німеччина)
Право на справедливий суд
Суддя Богдан Футей, доктор права, професор, Федеральний Суд
Претензій США
Суспільна довіра до судової гілки влади як передумова
справедливого судочинства
Джеймс Молітерно, доктор права, професор Університету імені
Вашингтона та Лі (США)
Проблемні питання забезпечення права на справедливий судовий
розгляд у кримінальному судочинстві України
Ольга Шило, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри
кримінального
процесу
та
оперативно-розшукової
діяльності
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Процесуальні гарантії дотримання права на справедливий суд при
перегляді судового рішення за виключними обставинами у
кримінальному провадженні (згідно з реформами
до
процесуального законодавства)
Надія Стефанів, суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області
Круглий стіл: «Збройний конфлікт в Україні та сучасні європейські
і глобальні зміни»
Модератор: Брюно Ускіне, незалежний експерт з гуманітарних
питань, заступник глави Московської делегації МКЧХ

Зал вченої ради
(№ 6)
(ЦК Університету)

Відкрита лекція: «Запобігання незаконній торгівлі органами і
тканинами людини: європейський досвід та українські реалії»
Олексій Ілляшенко, кандидат юридичних наук, заступник начальника
Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації
Національної поліції України

Зал круглого столу
(№ 11)
(ЦК Університету)
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І Харківський міжнародний юридичний форум
Презентація результатів проекту «Досвід українських університетів
у сфері антикорупційної освіти»
Програма USAID «Нове правосуддя»
Модератори: Томас Райс, доктор права, професор Університету імені
Вашингтона та Лі (Вірджінія, США), доцент Оксана Нестеренко
(НУКМА), асистент Олександр Комаров (НЮУ імені Ярослава
Мудрого)
11.30
12.00

Конференц-зал
(НАПрНУ)

ПЕРЕРВА НА КАВУ
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Третя панельна дискусія
Сесія 1. Гарантії справедливого суду, їх відображення
у процесуальних законах та проблеми дотримання у процесі
правозастосування
(продовження заходу)

Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

Загальні засади цивільного судочинства та право на справедливий
судовий розгляд
Наталія Сакара, кандидат юридичних наук, доцент кафедри
цивільного процесу Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого
Тетяна Цувіна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри
цивільного процесу Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого
Проблеми реалізації міжнародно-правових норм у сфері захисту
права на справедливий судовий розгляд в адміністративному
судочинстві України
Михайло Смокович, доктор юридичних наук, заступник голови
Вищого адміністративного суду України
Вплив рішень Європейського суду з прав людини на судову
практику (досвід Болгарії)
Мілена Славейкова-Рукова, суддя Адміністративного суду м. Софія
(Болгарія)
Механізми забезпечення однакового застосування закону при
реформуванні
процесуального
законодавства
в
Україні.
Європейський досвід та українські реалії
Віктор Городовенко, доктор юридичних наук, голова Апеляційного
суду Запорізької області
Конференція Женевського центру демократичного контролю за
збройними силами: «Правові аспекти реформи сектору безпеки»
Модератор: доктор Філіпп Флурі, заступник директора Женевського
центру демократичного контролю за збройними силами (DCAF)
Круглий стіл: «Політика академічної
доброчесності: досвід
університетів ЄС та США» за проектом програми Еразмус+
Ключовий спікер:
Томас Райс, професор, Університет імені
Вашингтона та Лі (Вірджінія, США)
Тема
виступу:
«Розробка
системи
доброчесності
для
університетської спільноти»
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Конференц-зал
(9-й поверх, НБК)

Конференц-зал
(НАПрНУ)

І Харківський міжнародний юридичний форум
Круглий стіл: «Збройний конфлікт в Україні та сучасні європейські
і глобальні зміни»
Модератор: Брюно Ускіне, незалежний експерт з гуманітарних питань,
заступник глави Московської делегації Міжнародного Комітету
Червоного Хреста у 2014–2015 роках
(продовження заходу)

13.30
14.30

Зал вченої ради
(№ 6)
(ЦК Університету)

ПЕРЕРВА НА ОБІД
ОДНОЧАСНІЗАХОД И
Третя панельна дискусія

Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД:
ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Сесія 2. Конституційна реформа рік потому: історія успіху чи новий
крок до вивчення?
Експертна дискусія
Модератор: Олександр Водянніков, кандидат юридичних наук,
Національний радник з юридичних питань Координатора проектів
ОБСЄ в Україні
Реформа правосуддя, новий Верховний Суд,
процесуальна
реформа: quo vadis?
Андрій Козлов, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
консультант Конституційної Комісії
Костянтин Красовський, керівник Головного департаменту правової
політики Адміністрації Президента України
Нові інститути суддівського самоурядування: Вища кваліфікаційна
комісія суддів України, Вища рада правосуддя, Рада суддів
Тетяна Суярко, суддя Господарського суду Харківської області, член
Ради суддів України
Реформа прокуратури: вбити дракона
Станіслав Погребняк, доктор юридичних наук, професор, член
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
Віктор Шемчук, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів
Реформа адвокатури: все тільки починається?
Дмитро Кухнюк, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, доцент
кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Олександр Дроздов, кандидат юридичних наук, доцент, голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, президент Спілки
адвокатів України
Конференція Женевського центру демократичного контролю за
збройними силами: «Правові аспекти реформи сектору безпеки»
Модератор: доктор Філіпп Флурі, заступник директора Женевського
центру демократичного контролю за збройними силами (DCAF)
(продовження заходу)
16

Конференц-зал
(9-й поверх, НБК)

І Харківський міжнародний юридичний форум
Круглий стіл: «Політика академічної
доброчесності: досвід
університетів ЄС та США» за проектом програми Еразмус+
Ключовий спікер: Томас Райс, професор, Університет імені
Вашингтона та Лі (Вірджінія, США)
(продовження заходу)
Круглий стіл: «Кібербезпека та інформаційна безпека: нові
виклики в умовах глобальних геополітичних змін»
Модератор: Андрей Козік, кандидат юридичних наук, Генеральний
секретар Асоціації міжнародного права та арбітражу Білорусі, член Ради
Директорів Міжнародного товариства військового права та права війни
Відкрита лекція: «Історія дидактики та філософських течій у
правовій освіті США (з акцентом на академічне письмо та
правозахист)»
Джеймс Молітерно, професор, Університет імені Вашингтона та Лі
(Вірджінія, США)
16.00

ПЕРЕРВА НА КАВУ

16.30

Третя панельна дискусія
ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД:
ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Сесія 3. Конституційна скарга: чи відбудеться зміна парадигми
конституційної юрисдикції
Експертна дискусія
Модератор: Олександр Водянніков, кандидат юридичних наук,
Національний радник з юридичних питань Координатора проектів
ОБСЄ в Україні
Конституційний Суд України: довіряти не можна перезавантажити
Станіслав Шевчук, доктор юридичних наук, професор, суддя
Конституційного Суду України
Скритий потенціал конституційної скарги
Йорг Пуделька, суддя Адміністративного суду м. Берлін, голова
представництва Німецького товариства з міжнародного співробітництва
(GIZ) у Казахстані (Німеччина)
Василь Лемак, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
теорії та історії держави і права Ужгородського національного
університету
Хто, що, як – подача скарги до Конституційного Суду України
Ірина
Шапошнікова,
завідувачка
відділу
опрацювання
конституційних скарг секретаріату Конституційного Суду України
Рішення КСУ – що далі?
Людмила Волкова, суддя Харківського окружного адміністративного
суду, член Ради суддів
Сергій Різник, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
конституційного
права
юридичного
факультету
Львівського
національного університету імені Івана Франка
17

Конференц-зал
(НАПрНУ)

Зал вченої ради
(№ 6)
(ЦК Університету)

Зал № 11
(ЦК Університету)
Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

І Харківський міжнародний юридичний форум
Конференція Женевського центру демократичного контролю за
збройними силами: «Правові аспекти реформи сектору безпеки»
Модератор: доктор Філіпп Флурі, заступник директора Женевського
центру демократичного контролю за збройними силами (DCAF)
(продовження заходу)
Круглий стіл: «Кібербезпека та інформаційна безпека: нові
виклики в умовах глобальних геополітичних змін»
Модератор: Андрей Козік, кандидат юридичних наук, Генеральний
секретар Асоціації міжнародного права та арбітражу Білорусі, член
Ради Директорів Міжнародного товариства військового права та права
війни
(продовження заходу)
18.30

ВЕЧЕРЯ

18

Конференц-зал
(9-й поверх, НБК)

Зал вченої ради
(№ 6)
(ЦК Університету)

І Харківський міжнародний юридичний форум

ДЕНЬ 4: п'ятниця, 6 жовтня 2017 року
9.00

9.30

Реєстрація учасників заходів відповідно до місця проведення
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Четверта панельна дискусія

Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ
БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ
Вступне слово
Гетьман А. П., доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової
роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
академік Національної академії правових наук України
Правове забезпечення екологічного супроводу господарської та
іншої діяльності в Республіці Білорусь
Мороз О. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
екологічного та аграрного права юридичного факультету Білоруського
державного університету
Правове регулювання державної підтримки
сільського
господарства в Республіці Білорусь
Саскевич В. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
екологічного та аграрного права юридичного факультету Білоруського
державного університету
Екологічний контроль: проблеми організації і ефективності дії
Шемшученко Ю. С., доктор юридичних наук, професор, академік НАН
України, академік Національної академії правових наук України, директор
Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Правові проблеми екологічної безпеки України в контексті
євроінтеграції
Андрейцев В. І., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
господарського та цивільного права Національного гірничого
університету, академік Національної академії правових наук України,
заслужений юрист України, державний радник юстиції 3 класу
Відкрита лекція: «Практика захисту екологічних прав у
Європейському суді з прав людини»
Назар
Кульчицький, Урядовий уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України у
відставці, старший викладач НАУКМА

Зал круглого столу
(№ 11)
(ЦК Університету)

Круглий стіл: «Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб»
Модератор: Ганна Христова, кандидат юридичних наук, доцент,
керівник Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини
внутрішньо переміщених осіб»

Конференц-зал
(9-й поверх, НБК)

19

І Харківський міжнародний юридичний форум
Ключовий спікер: Костас Параскева, експерт Центру з адвокації
стандартів Ради Європи і лектор публічного права в Кіпрському
університеті, а також адвокат і член Комітету Ради Європи з питань
запобігання катуванням (КЗК)
11.30
12.00

ПЕРЕРВА НА КАВУ
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Четверта панельна дискусія
(продовження заходу)

Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

Теоретико-методологічні проблеми розвитку екологічного права як
ознаки екологічної держави
Костицький В. В., доктор юридичних наук, професор, академік
Національної академії правових наук України, заслужений юрист
України, голова Асоціації українських правників, народний депутат
України І, ІІ, ІІІ скликань
Стан і перспективи правового забезпечення продовольчої безпеки
Єрмоленко В. М., доктор юридичних наук, професор, завідувач
кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка
В.
З.
Янчука
Національного університету біоресурсів
та
природокористування України
Продовольча безпека у контексті здійснення права на безпечне для
життя і здоров’я довкілля в Україні
Носік В. В., доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та
аграрного права юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної
академії правових наук України
Правові проблеми екологічної безпеки в умовах проведення АТО
Гетьман А. П., доктор юридичних наук, професор, проректор з
наукової роботи Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук
України
Круглий стіл: «Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб»
Модератор: Ганна Христова, кандидат юридичних наук, доцент,
керівник Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини
внутрішньо переміщених осіб»
(продовження заходу)

Конференц-зал
(9-й поверх, НБК)

Круглий стіл: «Доступність правосуддя для жінок»
Модератор: Олена Кочемировська, Фонд народонаселення ООН
(UNFPA)
Ключові спікери: Каспар Пік, представник Фонду ООН у галузі
народонаселення в Україні; Марія Ясеновська, президент Харківської
обласної фундації «Громадська Альтернатива» та ін.

Зал круглого столу
(№ 11)
(ЦК Університету)

Відкрита лекція: «Освіта для правосуддя (E4J) / антикорупційна
освіта»
Томас Райс, професор, доктор права, професор Університету імені
Вашингтона та Лі (Вірджінія, США)
20

Конференц-зал
(НАПрНУ)

І Харківський міжнародний юридичний форум

13.30
14.30

ПЕРЕРВА НА ОБІД
ОДНОЧАС НІ

ЗАХОДИ

Круглий стіл: «Реформування законодавства у сфері забезпечення
продовольчої безпеки: європейські вимоги та українські реалії»
Модератор: Уркевич В. Ю., доктор юридичних наук, професор
кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
Правові питання сільського розвитку в контексті забезпечення
продовольчої безпеки
Гафурова О. В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
аграрного, земельного та екологічного права імені академіка
В.
З.
Янчука
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України
Кулинич П. Ф., доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу
проблем аграрного і земельного права Інституту держави і права імені
В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент Національної
академії правових наук України
Поняття, ознаки
та критерії продовольчої безпеки
за
законодавством України та ЄС
Коваленко Т. О., доктор юридичних наук, доцент, виконуючий
обов’язки завідувача кафедри земельного та аграрного права
юридичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Використання земель сільськогосподарського призначення при
забезпеченні продовольчої безпеки в Україні
Харитонова Т. Є., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
аграрного, земельного та екологічного права Національного
університету «Одеська юридична академія»
Землі
сільськогосподарського
призначення
–
передумова
забезпечення продовольчої безпеки
Шульга М. В., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
земельного та аграрного права Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії
правових наук України
Правове
регулювання
державної
підтримки
вітчизняних
сільськогосподарських товаровиробників як засобу забезпечення
продовольчої безпеки
Статівка А. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
земельного та аграрного права Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії
правових наук України
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Конференц-зал
(10-й поверх, НБК)

І Харківський міжнародний юридичний форум

Круглий стіл: «Доступність правосуддя для жінок»
Модератор: Олена Кочемировська, Фонд народонаселення ООН
(UNFPA)
(продовження заходу)
Судові дебати з екологічного права
Модератор: Євген Суєтнов, кандидат юридичних наук, доцент,
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
16.00

ПЕРЕРВА НА КАВУ

16.30

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАКРИТТЯ ФОРУМУ

18.30

ВЕЧЕРЯ
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Конференц-зал
(9-й поверх, НБК)

Конференц-зал
(НАПрНУ)

І Харківський міжнародний юридичний форум
Склад організаційного комітету
із проведення Харківського міжнародного юридичного форуму
«Право та проблеми сталого розвитку у глобалізованому світу»
1. Світлична Юлія Олександрівна − голова Харківської обласної державної
адміністрації, співголова оргкомітету
2. Тацій Василь Якович − ректор Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, співголова оргкомітету
3. Барабаш Юрій Григорович − проректор Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, відповідальний секретар оргкомітету
4. Бабічев Анатолій Валерійович − заступник голови – керівник апарату Харківської
обласної державної адміністрації
5. Петришин Олександр Віталійович − президент Національної академії правових наук
України
6. Гетьман Анатолій Павлович − проректор Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
7. Головкін Богдан Миколайович − завідувач кафедри Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
8. Шуміло Інесса Анатоліївна − головний спеціаліст міжнародного відділу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
9. Соколова Алла Костянтинівна − завідувач кафедри Націона льного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
10. Сенаторова Оксана Василівна − доцент Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
11. Уварова Олена Олександрівна − головний спеціаліст міжнародного відділу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
12. Писаренко Надія Борисівна − доцент Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого

E-mail: forum@nlu.edu.ua
Телефон: +380 57 7049331
Поштова адреса:
вул. Пушкінська, 77, 61024, Харків, Україна
Відділ міжнародних зв’язків, ауд. 92
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
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Для нотаток
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