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ПРОГРАМА 
панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму 

«Еколого-правові аспекти сталого розвитку» 
 

08.30 – 09.00 Реєстрація учасників 

09.00 – 09.20 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Анатолій ГЕТЬМАН, ректор Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, 

професор, академік Національної академії правових наук України, 

заслужений діяч науки і техніки України; 

Дар’я ДМИТРЕНКО, представник Фонду Конрада Аденауера в 

Харкові; 

Тетяна САХАРУК, Генеральна директорка Глобального 

договору ООН в Україні, кандидатка юридичних наук, LLM, 

випускниця програми Гарвардської бізнес школи зі сталого 

розвитку. 

ПЕРША СЕСІЯ 

(виступи іноземних спікерів) 

09.20 – 14.00 

09.20 – 09.40 Порядок денний ООН на період до 2030 року – мета 16: мир, 

справедливість і сильні інститути. Екологічні та правові 

аспекти 

Джанфранко ТАМБУРЕЛЛІ, кандидат наук з міжнародного 

права, старший науковий співробітник Інституту міжнародно-

правових досліджень (ISGI) Національної дослідницької ради 

Італії (CNR), юрисконсульт Департаменту планування та 

координації економічної політики Президента Ради Міністрів, 

Італія. 

09.40 – 10.00 Ініціативи МАГАТЕ у досягненні ЦСР 6 – Дії програми з 

водних ресурсів 

Юлія ВИСТАВНА, PhD, програмний директор, ізотопний 

гідролог Міжнародного агентства з атомної енергії, Австрія. 

10.00 – 10.20 Відповідальність щодо запобігання та усунення екологічної 

шкоди в рамках Директиви 2004/35/ЄС про екологічну 

відповідальність 

Валері ФОГЛЕМАН, професор права  Школи права та політики 

університету Кардіффа, Великобританія.  
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10.20 – 10.40 Принцип перестороги: гальмо або важіль для сталого 

розвитку відповідно до законодавства Європейського Союзу? 

Алессандра ДОНАТІ, старший науковий співробітник Інституту 

процесуального права Макса Планка, Люксембург; магістр 

французького та європейського права, член Асоціації адвокатів 

Італії (Мілан) та Франції (Париж). 

10.40 – 11.00 Цілі сталого розвитку та зміна клімату – синергія чи 

компроміс? 

Яміна САХЕБ, старший аналітик з енергетичної політики в 

OpenExp у Парижі; кандидат енергетичних наук, магістр 

ландшафтної архітектури та економіки розвитку, магістр 

будівельних технологій, Франція. 

11.00 – 11.20 Оцінка впливу на клімат і енергетичний перехід: управління 

поставками викопних видів палива 

Дар’я ШАПОВАЛОВА, PhD, викладачка енергетичного права та 

співдиректор Університетського центру енергетичного права, 

Абердін, Шотландія, Великобританія. 

11.20 – 11.40 Адаптація до зміни клімату: новітні тенденції в політиці ЄС 

та держав-членів та їх вплив на права власності 

Стефано ФАНЕТТІ, кандидат порівняльного права та магістр 

екологічного права Міланського університету, науковий 

співробітник із порівняльного приватного права кафедри права, 

економіки та культур Університету Інсубрія, Комо, Італія.  

11.40 – 12.00 Еволюція та майбутнє закону та управління природними 

ресурсами: глобальна перспектива 

Хасрат АРДЖУМЕНД, доктор, постдок (Монреаль), PhD, MPhil, 

MSc, PGDEL, MA, MBA, Президент-засновник та директор 

Інституту Грасрутс, старший науковий співробітник з правових 

питань Міжнародного центру сталого розвитку, виконавчий та 

керуючий редактор міжнародних журналів (Grassroots Journals), 

Канада. 

12.00 – 13.30 Цикл доповідей від Глобальної мережі сталого майбутнього 

(Global Sustainable Futures Network) 
 

Ренука ТАКОРЕ, Phd, науковий співробітник та викладачка 

Університетського коледжу управління нерухомістю (UCEM), 

засновниця Глобальної мережі сталого майбутнього, 

Великобританія. 
 

Вивчення правових наслідків Шостого оціночного звіту 

Міжурядової групи експертів з питань змін клімату для 

сталого розвитку. 

Джон Джейм ПЕРЕЗ КОКА, PhD у галузі біотехнологій, DES 

(магістр демографії), MPH (магістр охорони здоров’я та охорони 

навколишнього середовища), BS-біологія. Тунхайський 

університет, Міжнародний коледж, науково-дослідна робота з 
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питань сталого розвитку, Тайвань. 

Врахування зміни клімату в плануванні сталого розвитку 

(Пакистан) 

Наїм ШАХЗАД, доцент, кандидат технічних наук, завідувач 

кафедри, керівник відділу інженерії водних ресурсів та ліквідації 

наслідків катастроф Національного університету наук і 

технологій, Пакистан. 
 

Як можна використовувати ініціативи зі сталого розвитку та 

правове регулювання управління морськими ресурсами в 

рамках Десятиліття дій ООН? 

Іса ЕЛЕГБЕДЕ, дослідник та директор науково-дослідних 

інновацій та розвитку компанії Saeio Global, Німеччина. Кандидат 

екологічних наук Бранденбурзького технологічного університету, 

Котбус, Німеччина; магістр з морських наук (забруднення та 

управління морем) Університету Лагоса, Акока, Нігерія; магістр 

наук з управління навколишнього середовища та природних 

ресурсів, Котбус, Німеччина. 
 

Якою буде позиція уряду щодо правових наслідків для 

інфраструктури зливових стоків з точки зору доступності та 

відкритості? 

Крейг РОТЛЯЙТНЕР, директор і засновник першої у світі 

технології очищення зливових вод “біля джерела”, присвяченої 

відновленню забрудненого міського водного середовища/океанів 

та використанню опадів як складової майбутньої безпеки вод, 

Перт, Австралія. 
 

Чому місцеві органи влади не виконують вимоги 

законодавства в Бразилії? 

Хосе Луїс ЕСТЕВЕС, професор, доктор клімату, професор 

ділового адміністрування державного коледжу, Ріо-де-Жанейро, 

Бразилія. 
 

Чи готова Індія прийняти систему управління відходами 

Швеції? 

Судаміні ДЕСАЙ, магістр економіки розвитку Міжнародного 

університету Симбіозу в Пуне, посол з клімату форуму Climate 

Interactive в рамках ініціативи зі сталого розвитку, Індія. 
 

Ефективність Цілей сталого розвитку в забезпеченні захисту 

навколишнього середовища на міжнародному та 

національному рівні 

Алок ПАНІГРАФІХІ, інженер-електрик та практик сталого 

розвитку, Асоційований менеджер (операції) Adani Power Limited, 

сертифікований менеджер з енергетики, внутрішній аудитор 

інтегрованої системи управління та практик сталого розвитку, 

Індія. 
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13.30 – 13.50 Сталий розвиток та кліматичне право ЄС 

Ілона ПШИБОЄВСЬКА, докторка юридичних наук, адвокат, 

доцентка кафедри екологічного права факультету права та 

адміністрації Ягеллонського університету, Краків, Польща. 

13.50 – 14.00 Закриття Першої сесії 

14.00 – 15.00 Перерва 

ДРУГА СЕСІЯ 

(виступи українських спікерів) 

15.00 – 19.00 

15.00 – 15.15 Держава в екологічних правовідносинах 

Галина БАЛЮК, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри екологічного права Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, член-

кореспондент Національної академії правових наук України. 

Заслужений юрист України, Відмінник освіти України, м. Київ. 

15.15 – 15.30 Новітні виклики перед екологічним правом та перспективи 

їх подолання для забезпечення сталого розвитку 

Наталя МАЛИШЕВА, докторка юридичних наук, професорка, 

академік НАПрН України, завідувачка відділу проблем 

аграрного, земельного, екологічного та космічного права 

Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, 

м. Київ. 

15.30 – 15.45 Екологічна держава у контексті інституційного забезпечення 

сталого розвитку: поняття, завдання і функції 

Василь КОСТИЦЬКИЙ, доктор юридичних наук, професор 

кафедри теорії та історії права та держави Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

академік Національної академії правових наук України. 

Заслужений юрист України, Посол миру, президент 

Міжнародної екологічної академії, м. Київ. 

15.45 – 16.00 Правове забезпечення реалізації концепції сталого 

екологічного розвитку в контексті стратегії державної 

екологічної політики України 

Ілля КАРАКАШ, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри аграрного, земельного та екологічного права 

Національного університету «Одеська юридична академія», 

Заслужений юрист України, м. Одеса 

16.00 – 16.15 Політика сталого розвитку в екологічному праві України 

Тетяна КОВАЛЬЧУК, кандидатка юридичних наук, доцентка,  

завідувачка кафедри екологічного права Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  

Відмінник освіти України, м. Київ. 

16.15 – 16.30 Актуальні еколого-правові аспекти сталого розвитку 

надросфери 
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Роман КІРІН, доктор юридичних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник Державної установи «Інститут економіко 

правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 

м. Київ. 

16.30 – 16.45 Стан та перспективи удосконалення правового та 

інституційного забезпечення сталого розвитку України 

В’ячеслав ОЛЕЩЕНКО, старший науковий співробітник 

відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та 

космічного права, директор Науково-дослідного центру 

енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту 

держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат 

географічних наук, доцент, заслужений юрист України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки, в. о. 

Президента Всеукраїнської громадської організації «Українське 

географічне товариство», м. Київ; 

Вячеслав ПОТАПЕНКО, доктор економічних наук, кандидат 

географічних наук, старший науковий співробітник, магістр 

державного управління, директор Інституту зеленої економіки, 

м. Київ; 

Євген ХЛОБИСТОВ, доктор економічних наук, 

професор,дійсний член Академії економічних наук України, 

м. Київ. 

16.45 – 17.00 Правові засади біологічної безпеки в сучасних умовах 

Олексій ПІДДУБНИЙ, професор, доктор юридичних наук, 

завідувач кафедри цивільного та господарського права 

Національного університету біоресурсів і природокористування, 

м. Київ.  

17.00 – 17.15 Перший прецедент групового еко позову в Україні: правова 

позиція та перспективи розвитку class action 

Павло КУФТИРЄВ, кандидат юридичних наук, керуючий 

партнер спеціалізованого еколого-правового адвокатського 

об’єднання “GRECO”, м. Київ. 

17.15 – 17.30 Штучний інтелект у сфері екології: апробація позитивної 

європейської практики 

Дар’я ПАНФІЛОВА, кандидатка юридичних наук, адвокат, 

керівник LF «Panfilova and Partners», член Комітету з аграрного, 

земельного та довкілевого права Національної асоціації 

адвокатів України, член Комітету з міжнародного права 

Національної асоціації адвокатів України, член комітету 

Господарського права та захисту бізнесу Ради адвокатів 

Харківської області. 

 

17.30 – 17.45 Екологічні інновації – запорука кліматичної нейтральності 

Олена САВЧУК, кандидатка юридичних наук, доцентка 
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кафедри права Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. 

17.45 – 18.00 Правова охорона біорізноманіття: сучасні виклики та 

перспективи розвитку (у контексті сталого розвитку) 

Олена КОВТУН, кандидатка юридичних наук, доцентка, 

доцентка кафедри кримінального та адміністративного права 

Академії адвокатури України, м. Київ. 

18.00 – 18.15 Еколого-правова культура сталого розвитку України: 

політичні та законодавчі вектори 

Еліна ПОЗНЯК, кандидатка юридичних наук, 

доцентка,доцентка кафедри екологічного права Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

м. Київ. 

18.15 – 18.30 Сучасна держава і сталий розвиток : еколого-правові засади 

Олена ШОМПОЛ, кандидатка юридичних наук, доцентка 

кафедри екологічного права Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ. 

18.30 – 18.45 Правові засади регіональної екологічної політики в 

контексті сталого розвитку 

Юлія ВЛАСЕНКО, кандидатка юридичних наук, доцентка, 

доцентка кафедри екологічного права Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

м. Київ. 

18.45 – 19.00 Стан та перспективи вдосконалення законодавства України 

про екологічне страхування у контексті сталого розвитку 

Тетяна ШОХА, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри 

екологічного права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, м. Київ 

19.00 Закриття Другої сесії 

Підведення підсумків роботи панельної дискусії 

 


