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працівники публічної служби, науковці у 
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правничих шкіл, представники правозахисних
громадських організацій, усі, хто цікавиться 
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Запрошуючи учасників та учасниць обговорити конкретні сузір’я проблем з відповідних дисциплінарних 
точок зору, організатори прагнуть надати трансдисциплінарний зріз актуальних гострих питань гендерної 
рівності та людської гідності, що постають в площині конституціоналізму. 

Зростання соціальної напруженості навколо проблем гендерної рівності, необхідність глибокого 
переосмислення правового потенціалу концепту людської гідності, складність внутрішньої трансформації 
сучасного ліберального конституціоналізму потребують широких суспільних дискусій. 

Виклики свободи та плюралізму, автономії та рівності, цифровізації та глобалізації, пандемічні, кліматичні та
інші безпекові загрози вимагають узгоджених рішень, заснованих на правах людини та цінностях відкритого
суспільства. 

створення простору для відкритих інтелектуальних 
дебатів щодо значення і можливостей концептів
людської гідності та гендерної рівності в сучасному 
конституційному контексті. 

Дана публічна дискусія має на меті
налагодити діалог та шукати
взаєморозуміння в таких раундах
обговорення:

Раунд передбачає обговорення трансформації
ідей людської гідності та гендерної рівності в 
конституційній перспективі, дискусію щодо
їхньої цінності для права та соціального життя,
розуміння даних концептів в контексті розвитку
права та їх впливу на еволюцію судової практики.

1 раунд 
«Від людської гідності до
гендерної рівності: дрейф ідей» 

2 раунд 
«Конституційна картографія: 
аутентичність, ідентичність та 
політика»

Мапа сучасних конституцій вибудована в діапазоні від 
аутентичності та ідентичності атомізованих вільних 
індивідів до політичних стратегій співіснування 
різноманітностей та сталого розвитку суспільств. Як 
концепція гідності та гендерна рівність формують 
сучасний конституційний ландшафт, яким чином 
проблематика гендерної рівності може бути вписана в 
більш широкий контекст поваги до гідності людини, 
якими можуть бути політичні та правові інструменти 
формування гендерної чутливості та створення 
широкого спектру умов, пов’язаних з процвітанням 
людини – ці конституційні маршрути стануть 
предметом обговорення у 2 раунді дискусії.  

3 раунд 
«Обличчям до Апокаліпсису: нова 
кристалізація соціо-правової реальності»

Даний раунд фокусуватиметься на проблемах, що відбуваються в режимі реального часу і практично 
позбавлені можливостей перспективної рефлексії, вимагаючи динамічних та гнучких швидких відповідей. 
Пандемічний шок, хвиля цифровізації, сплеск домашнього насильства та загрози для жіночого здоров’я, 
зміна парадигми освітнього середовища в кризових умовах, інституційні спроможності національних та 
міжнародних механізмів захисту прав людини стануть центральними точками дискусії.



09.30 – 10.00 
Реєстрація, вітальна кава

12.00 – 12.40
Кава-брейк, тематична експозиція «Слова і голос»

10.00 – 10.15 
Вітальні промови

Юрій Барабаш (професор, проректор Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого)
Генрік Вілладсен (Посол, Координатор проектів ОБСЄ в Україні)
Галина Юровська (суддя Конституційного Суду України)

10.15 – 12.00 
«Від людської гідності до гендерної рівності: дрейф ідей»

Галина Юровська (суддя Конституційного Суду України)
Катерина Левченко (Урядова уповноважена з питань гендерної політики)
Надія Стефанів (суддя ВС, Президентка Всеукраїнської асоціації жінок-суддів)
Павло Пушкар (керівник відділу Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату 
з прав людини та верховенства права Ради Європи)
Дмитро Вовк (доцент кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, Директор Центру дослідження верховенства права і релігії)
Олена Уварова (доцентка кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, голова Міжнародної лабораторії бізнесу і прав людини)

12.40 – 14.30
«Конституційна картографія: аутентичність, ідентичність та політика» 

Тетяна Слінько (професор, завідувачка кафедри конституційного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Науково-консультативної ради 
Конституційного Суду України)
Лариса Денисенко (журналістка «Громадського радіо», правозахисниця, письменниця, співзасновниця ГО 
«Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем»)
Олена Дашковська (професорка кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого)
Михайло Савчин (директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного 
права Ужгородського національного університету, професор, Національний консультант Ради Європи з 
конституційної і парламентської реформи)
Христина Кіт (адвокатка, голова ГО «Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем»)
Світлана Хилюк (завідувачка кафедри теорії права та прав людини УКУ, керівниця магістерської програми 
школи права УКУ)
Ольга Поєдинок (доцентка кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ 
ім. Т. Шевченка, адвокатка, голова комітету Національної асоціації адвокатів з питань юридичної освіти, 
заступниця Голови комітетів з міжнародного права та з питань гендерної політики НААУ)
Олександр Водянніков (Національний радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні)



14.30 – 15.30
Обід

16.50 – 17.00
Підсумкові ремарки, групове фото. 

17.00
Арт-кава. 
Виставка Дар’ї Хрисанфової 
«Мовчазна сила»

15.30 – 16.50
«Обличчям до Апокаліпсису: нова кристалізація 
соціо-правової реальності» 

Наталія Гуторова (професорка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
голова Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я НДІ 
вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, членкиня робочої групи з питань розвитку 
кримінального права при Президенті України)
Peter Curoc (JuDr, PhD, a Postdoctoral Fellow at the Department of Private Law, University of Oslo, Norway)
Наталія Маслак (асистентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, нотарка)
Алеся Горностай (доцентка кафедри кримінального права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого)
Олександр Радутний (доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, адвокат)
Юлія Размєтаєва (доцентка кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого)
Віталій Гацелюк (Національний менеджер програм з питань правової реформи Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні, заслужений юрист України)



Human Dignity and 
Gender Equality: 
Constitutional Metamorphoses
September 25, 2020

Yaroslav Mudryi National Law University
IV KHARKIV INTERNATIONAL LEGAL FORUM

23-25 September 2020

OSCE, 
Constitutional Court of Ukraine

partners of
event

judges, lawyers, prosecutors, 
attorneys, public servants, legal scholars, 
students, NGOs, anyone interested in 
constitutional studies on human dignity 
and gender equality

who attends
the event

o�ine speakers – Yaroslav Mudryi National Law 
University Library&Learning Center, 
6th �oor, open space 
(84 Pushkins’ka St., Kharkiv, Ukraine)
online speakers – ZOOM
online participants – ZOOM

time: 09.30 am – 17.00 pm

location and time

Olena Kharytonova 
(Associate Professor, Criminal Law Department n. 1, 
Yaroslav Mudryi National Law University, OSCE Legal Expert)

moderator



By inviting participants to discuss speci�c constellations from their respective disciplinary perspectives, 
the organizers seek to provide a transdisciplinary undertaking of current issues of gender equality and human
dignity that arise in constitutional space. 

The growing social tensions around the problems of gender equality,  the need for a profound rethinking of 
the legal potential of the concept of human dignity, the complexity of the internal transformation of modern liberal 
constitutionalism require broad public debate. 

The challenges of freedom and pluralism, autonomy and equality, digitalization and globalization, pandemic, 
climate and other security threats require common solutions based on human rights and the values of an open 
society. 

to create a space for open intellectual debate on 
the meaning and possibilities of the concepts of human 
dignity and gender equality in the modern constitutional 
context. 

This public discussion aims to generate 
dialogue and seek understanding in 
the following rounds of discussion:

The round includes a discussion of the transformation 
of the ideas of human dignity and gender equality 
in the constitutional perspective, a discussion of 
their value for law and social life, an understanding 
of these concepts in the context of law and their 
in�uence on the evolution of jurisprudence.

1st Round
 "From Human Dignity to Gender 
Equality: Driftage of Ideas"

2nd Round 
"Constitutional Cartography: 
Authenticity, Identity and Politics"

The map of modern constitutions ranges from 
the authenticity and identity of atomized free individuals 
to political strategies for the coexistence of diversity and 
sustainable development of societies. How the concept 
of dignity and gender equality shape the modern 
constitutional landscape, how the issue of gender 
equality can be placed in a broader context of respect 
for human dignity, which can be political and legal tools 
for gender sensitivity and creating a wide range of 
conditions for human �ourishing - these constitutional 
routes will be discussed in the 2nd round of discussion.

3rd Round 
"Facing the Apocalypse: New Crystallization 
of Socio-Legal Reality"

This round will focus on issues happening in real time which will not wait for perspective re�ection, requiring
dynamic and �exible rapid responses. A pandemic shock, a digital wave, a surge in domestic violence incidents 
and threats to women's health, an educational paradigm shift in time of crisis, an institutional capacity of national 
and international human rights mechanisms will be the focal points of the discussion.



09.30 – 10.00 
Registration of participants, 
welcome co¡ee

12.00 – 12.40
Co¡ee break, The Thematic Exposition «Words and Voice»

10.00 – 10.15 
Opening Ceremony

Yuriy Barabash (Professor, Vise-Rector of the Yaroslav Mudryi National Law 
University)
Henrik Villadsen (Ambassador, the OSCE Project Coordinator in Ukraine) 
Galyna Yurovska (Judge of the Constitutional Court of Ukraine)

10.15 – 12.00 
"From Human Dignity to Gender Equality: Driftage of Ideas" 

Galyna Yurovska (Judge of the Constitutional Court of Ukraine)
Kateryna Levchenko (Governmental Commissioner for Gender Policy. Ph.D., Professor)
Nadiya Stefaniv (Justice of the Supreme Court, President of the All-Ukrainian Association of Women Judges)
Pavlo Pushkar (Head of Division at the Department for the Execution of Judgments of the European Court of 
Human Rights, Directorate General of Human Rights and the Rule of Law of the Council of Europe)
Dmytro Vovk (Director for the Center for the Rule of Law and Religion Studies at Yaroslav Mudryi National Law 
University, Associate Professor, Department of Theory and Philosophy of Law, Yaroslav Mudryi National Law 
University)
Olena Uvarova (Head of the International Lab on business and human rights at the Yaroslav Mudriy National Law 
University, Associate Professor, Department of Theory and Philosophy of Law, Yaroslav Mudryi National Law 
University)

12.40 – 14.30
"Constitutional Cartography: Authenticity, Identity and Politics" 

Tetyana Slinko (Professor, Head of the Department of Constitutional Law, Yaroslav Mudryi National
Law University, Member of the Scienti�c Advisory Board of the Constitutional Court of Ukraine)
Larysa Denysenko (journalist, attorney, human rights activist, co-founder of the NGO “Association of Women’s 
Lawyers of Ukraine “JurFem”, writer)
Olena Dashkovska (Professor, Department of Theory and Philosophy of Law, Yaroslav Mudryi National Law 
University)
Mykhailo Savchyn (Professor, Director of the Research Institute of Comparative Public Law and International Law, 
Uzhhorod National University, National Constitutional and Legal Reform Adviser, Council of Europe)
Hrystyna Kit (Chairwoman of the NGO “Association of Women’s Lawyers of Ukraine “JurFem”, lawyer, Ph.D in legal 
sciences, feminist)
Svitlana Khilyuk (Head of the Department of Theory of Law and Human Rights, Head of the Master's Program in 
Human Rights of the Ukrainian Catholic University)
Olga Poiedynok (Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of International 
Relations, Department of International Law, Chair of the Legal Education Committee, Vice-Chair of the Gender 
Policy Committee, Vice-Chair of the International Law Committee, Ukrainian National Bar Association)
Oleksandr Vodyannikov (National Legal Advisor to the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine)



14.30 – 15.30
Lunch

16.50 – 17.00
Final remarks, group photo

17.00
Art Co�ee. 
Dar’a Khrisanfova 
«Silent Power»

15.30 – 16.50
"Facing the Apocalypse: New Crystallization of 
Socio-Legal Reality" 

Nataliya Gutorova (Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Law Disciplines, Poltava Law 
Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University, Head of the Laboratory for the Study of National Security 
Problems in the Field of Public Health of the Аcademician Stashis Scienti�c Research Institute for the Study of 
Crime Problems of the National Academy of the Law Sciences of Ukraine, Member of the Working Group on 
Criminal Law Development under the President of Ukraine)
Peter Čuroš (Postdoctoral Fellow at the Department of Private Law at the University of Oslo, Norway)
Nataliya Maslak (Assistant Professor, Criminal Law Department n. 1, Yaroslav Mudryi National Law University, 
the private notary of Kharkiv city)
Alesia Gornostay (Associate Professor, Criminal Law Department n. 1, Yaroslav Mudryi National Law University)
Oleksandr Radutniy (Associate Professor, Criminal Law Department n. 1, Yaroslav Mudryi National Law University, 
attorney)
Yulia Razmetaeva (Associate Professor, Department of Theory and Philosophy of Law, Yaroslav Mudryi National 
Law University)
Vitalii Gatseliuk (National Programme Manager on Legal Reform issues, OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, 
Honored Lawyer of Ukraine)


