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Початок о 10 годині 

Місце проведення: зала вченої ради Інституту міжнародних відносин  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(вул. Мельникова, 36/1, 3-й поверх) 

 

ПРОГРАМА 

10:00-10:30 відкриття конференції 

(модератор: В.Г.Буткевич) 

Вітальне слово директора Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, д.п.л., професора 

В.В.Копійки. 

Вітальне слово Голови Конституційного Суду України С.В.Шевчука. 

Вітальне слово Заступника Глави Адміністрації Президента України 

О.В.Філатова. 

Вітальне слово Голови Вищої Кваліфікаційної Комісії суддів України 

С.Ю.Козьякова.  

Вітальне слово та виступ заступника міністра закордонних справ України 

О.В.Зеркаль. 

 

10:30 – 13:00 Доповіді учасників конференції та дискусія 

(модератор: В.Г.Буткевич) 

10:30 – 10:50   «Наука міжнародного права незалежної України» (Президент 

Української асоціації міжнародного права, доктор юридичних наук, професор 

В. Г. Буткевич) 

10:50 – 11:10   «Угода про Асоціацію України з ЄС і невизнані території» 

(завідувач кафедри порівняльного і європейського права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка,  доктор юридичних наук, професор В.І. Муравйов) 

11:10 – 11:30   «У пошуках місця для міжнародного та європейського права: 

обов'язки Конституційного Суду»  (Голова Конституційного Суду Литовської 

Республіки, доктор юридичних наук, професор Д. Жалімас) 

11:30 – 11:50 «Розвиток науки міжнародного приватного права в сучасній 

Україні» (доктор юридичних наук, професор А.С. Довгерт, завідувач кафедри 

міжнародного приватного права  Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, 

доцент В.Я. Калакура) 

11:50 – 12:10   «Міжнародне приватне право, цивільне право, міжнародне 

публічне право: сучасні виклики співвідношення» (доктор юридичних наук, 

професор В.І. Кисіль) 

12:10 – 13:00 – Загальна дискусія (усі присутні) 
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13:00 – 14:00   Перерва 
 

14:00 – 16:00 Доповіді учасників конференції та дискусія 

(модератор: к.ю.н. М.М.Гнатовський) 

 

Андрейченко Світлана Сергіївна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету (Одеса). Тема 

доповіді: «Розвиток принципу поваги прав людини при здійсненні міжнародного 

співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю». 

Антонович Мирослава Михайлівна, доктор права, доцент, кафедра міжнародного та 

європейського права, факультет правничих наук, Національний університет "Києво-

Могилянська академія", керівник Центру міжнародного захисту прав людини. Тема доповіді: 

«Природне право і природні права». 

Барцось Ганна Володимирівна, аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних 

відносин Національного університету «Одеська юридична академія». Тема доповіді: 

«Імплементація Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну в державах-членах Ради 

Європи». 

Березовська Ірина Андріївна, к.ю.н., науковий співробітник науково-дослідної частини 

ІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема доповіді: «Вплив 

ЗВТ з Євросоюзом на розвиток законодавства асоційованих країн Східного партнерства». 

Біла-Кисельова Анна Анатоліївна, суддя Дніпровського районного суду, м. Херсон, 

аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Тема доповіді: «Законодавство та 

доктрина про взаємонеузгоджені норми права».  

Важна Катерина Анатоліївна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародних відносин Київського 

національного університету культури і мистецтв. Тема доповіді: «Відповідальність держави 

за шкоду, завдану космічними об’єктами, відповідно до міжнародного космічного права». 

Власюк Віталій Вікторович, к.ю.н., науковий співробітник Національної академії 

прокуратури України, адвокат, керуючий партнер ЮФ «є Право», член Громадської ради при 

Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управлінням активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Тема доповіді: «Пошук, 

повернення та управління активами: досвід України». 

Вовченко Олексій Вікторович, студент 2 курсу магістратури спеціальності «Міжнародне 

право» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема доповіді: «Міжнародно-правові засоби попередження появи екологічних 

біженців». 

Габрелян Гоар Валеріївна, аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема доповіді: 

«Забезпечення надання та отримання медичної допомоги відповідно до норм міжнародного 

гуманітарного права».  

Галаган Сергій Олександрович, здобувач кафедри міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Тема 

доповіді: «Визначення зони вільної торгівлі у праві та практиці СОТ».   
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Григоров Олександр Миколайович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема доповіді: «Концепція "Soft Law" у міжнародному космічному праві». 

Гулєвська Ганна Юріївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри права та соціально-гуманітарних 

дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій. Тема доповіді: 

«До питання про вплив глобального громадянського суспільства на міжнародне економічне 

право». 

Гусейнов Лятіф Гусейн Огли, д.ю.н., професор, суддя Європейського суду з прав людини. 

Тема доповіді: «Міжнародний судовий захист прав людини: виклики і перспективи».  

Данєлєнє Інгріда, д.ю.н., професор, Генеральний секретар Конституційного Суду 

Литовської Республіки. Тема доповіді: «Вплив Стамбульської конвенції на національне 

право: між міфами та реальністю». 

Жукорська Ярина Михайлівна, к.ю.н., доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права юридичного факультету Тернопільського 

національного економічного університету. Тема доповіді: «Роль міжнародних організацій у 

співпраці держав в економічній сфері». 

Задорожна Світлана Михайлівна, к.ю.н., доцент кафедри Європейського права та 

порівняльного правознавства, юридичний факультет Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Тема доповіді: «Принципи докласичного 

міжнародного права як засади формування галузей». 

Камінська Наталія Василівна, д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного права 

і прав людини Національної академії внутрішніх справ. Тема доповіді: «Проблеми 

імплементації міжнародно-правових стандартів у сфері кібербезпеки». 

Камінський Ігор Іванович, аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 

Національного університету «Одеська юридична академія». Тема доповіді: «Співвідношення 

санкцій та застосування незбройної сили». 

Капустін Андрій Володимирович, аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних 

відносин Національного університету «Одеська юридична академія». Тема доповіді: 

«Нормативно-правовий аналіз зобов’язань держави з розповсюдження міжнародного 

гуманітарного права». 

Коваль Дмитро Олександрович, к.ю.н. Тема доповіді: «Погляд на проблему юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду по ситуації в Україні крізь рамки принципу 

комплементарності». 

Копечек Карел, магістр права, адвокат LAW Office JUDr. Petr Papousek, MBA, Prague. Тема 

доповіді: «Детальний погляд на безпосередню участь у збройних діях». 

Короткий Тимур Робертович, к.ю.н., професор кафедри міжнародного права та 

міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія». Тема 

доповіді: «Космічна діяльність та питання захисту морського середовища». 

Коруц Уляна Зіновіївна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства Київського міжнародного університету. Тема доповіді: «Міжнародно-правові 

аспекти заборони пропаганди війни».  

Лакарова Ганна Андріївна, аспірант кафедри права Європейського Союзу та порівняльного 

правознавства Національного університету «Одеська юридична академія». Тема доповіді: 

«Інститут тимчасових заходів у міждержавних справах Європейського суду з прав людини». 
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Льовін Антон Валерійович, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема 

доповіді: «Конвенція про хімічну зброю у світлі справи про отруєння в Солсбері» / «Chemical 

Weapons Convention in the Light of the Salisbury Poisoning». 

Мазуренко Влада Віталіївна, аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних 

відносин Національного університету «Одеська юридична академія». Тема доповіді: «Вплив 

ідей П.Є. Казанського на розвиток права міжнародних організацій». 

Маник Альона Захарівна, асистент кафедри Європейського права та порівняльного 

правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тема 

доповіді: «Вплив доктрини «живого» права Є. Ерліха на сучасне розуміння міжнародного 

права». 

Медведєва Марина Олександрівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема доповіді: «Всесвітня природна спадщина за межами національного 

суверенітету». 

Мороз Ігор, аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема доповіді: 

«Міжнародно-правові аспекти доступу цивільного населення до життєво необхідних послуг 

в умовах збройного конфлікту». 

Музика Вікторія Василівна, аспірантка кафедри міжнародного права та міжнародних 

відносин Національного Університету "Одеська юридична академія"). Тема доповіді: 

«Climate Change and the Right to a Dignified Life (‘Vida Digna’) in the Inter-American Human 

Rights System». 

Невара Лілія Михайлівна, к.ю.н., асистент кафедри міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема 

доповіді: «Екологічна освіта для вирішення глобальних екологічних проблем». 

Недвецький Данило Григорович, студент 1 курсу магістратури спеціальності «Міжнародне 

право» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема доповіді: «Юрисдикція міжнародного кримінального суду щодо злочину 

агресії». 

Новікова Людмила Вікторівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки, Харківській національний університет імені В.Н. 

Каразіна. Тема доповіді: «Міжнародно-правові аспекти забезпечення інформаційної 

безпеки». 

Орінда Едді Ніколас, керуючий партнер ONE & Associates ADVOCATES. Тема доповіді: 

«Міжнародно-правове співробітництво в сфері розробки лікарських препаратів по боротьбі з 

епідеміями та пандеміями». 

Пашковська Людмила Іванівна, к.ю.н., доцент кафедри морського та митного права 

Національного університету «Одеська юридична академія». Тема доповіді: «Особливості 

міжнародно-правової взаємодії Міжнародного фонду для компенсації збитку від забруднення 

нафтою 1992 та держав». 

Пашковський Микола Іванович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія». Тема 

доповіді: «Особливості міжнародно-правового моніторингу в діяльності Міжнародної 

організації кримінальної поліції». 
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Проценко Ірина Миколаївна, к.ю.н., с.н.с. відділу міжнародного права і порівняльного 

правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Тема доповіді: 

«Окремі проблеми пред’явлення в Україні довіреностей, виданих за кордоном». 

Савчук Костянтин Олександрович, к. ю. н., старший науковий співробітник відділу 

міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України. Тема доповіді: «Наука міжнародного права в Харківському 

університеті у перші роки його існування». 

Сенаторова Оксана Василівна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Тема доповіді: «Сучасна методологія 

викладання міжнародного гуманітарного права». 

Сенченко Андрій Віленович, Голова Всеукраїнського громадського руху «Сила права». 

Тема доповіді: «Міжнародний збройний конфлікт: післявоєнне врегулювання в Криму та на 

Донбасі».  

Скринька Дмитро Васильович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема доповіді: «Роль загального міжнародного права в тлумаченні міжнародних 

договорів в СОТ». 

Смирнова Ксенія Володимирівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри порівняльного і 

європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Тема доповіді: «Концепції взаємодії та зближення 

європейського права і порівняльного правознавства». 

Тимченко Ліліана Олексіївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету 

імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: «Передумови формування інститута визнання в 

міжнародному праві (на прикладі відносин США та Європейських держав)». 

Тропін Захар Володимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема доповіді: «Примус до виконання міжнародно-правового зобов'язання 

(практика держав та міжнародних ад'юдикаційних установ)». 

Федорова Алла Леонідівна, к.ю.н., доцент кафедри порівняльного і європейського права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема доповіді: «Роль Суду ЄС у розвитку трудового  права Європейського 

Союзу». 

Хендель Наталія Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та 

міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія». Тема 

доповіді: «Вплив кластерного підходу ООН на надання гуманітарної допомоги». 

Христова Ганна Олександрівна, к.ю.н., доцент, Національний юридичний університет ім. 

Ярослава Мудрого. Тема доповіді: «Позитивні зобов'язання держави в умовах окупації». 

Шведа Ольга Сергіївна, аспірантка відділу європейського права та міжнародної інтеграції 

Інституту законодавства Верховної Ради України, заступник керівника управління – 

завідувач відділу Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів 

України Адміністрації Президента України. Тема доповіді: «Інститут лобіювання, як одна із 

сучасних тенденцій розвитку міжнародно-правових відносин». 

Широкова-Мурараш Ольга Генадіївна, к.і.н., доцент кафедри міжнародного права 

Національного авіаційного університету. Тема доповіді: «Міжнародно-правовий механізм 
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захисту жінок від примусового втягнення у терористичну діяльність та протидії жіночому 

тероризму». 

Яцишин Марта Юріївна, старший викладач кафедри міжнародного права Навчально-

наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Тема 

доповіді: «Кіберзлочинність у банківській сфері: міжнародно-правова протидія». 

 

16:00 – 16:15 – перерва на каву 
 

16:15 – 17:45 Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра 

Задорожнього 

(модератор: О.В. Буткевич) 

«Роль О.В.Задорожнього в організації міжнародно-правової наукової і 

педагогічної діяльності в незалежній Україні» (Президент Української асоціації 

міжнародного права, доктор юридичних наук, професор В. Г. Буткевич ) 

«Українська Революція гідності, агресія Росії і міжнародне право: чотири роки 

потому» (віце-президент Української асоціації міжнародного права, Президент 

Європейського Комітету із запобігання катуванням і нелюдському або такому, 

що принижує людську гідність, поводженню або покаранню, кандидат 

юридичних наук, доцент М.М. Гнатовський) 

«Злочини проти міжнародного права, вчинені під час збройного конфлікту на 

Донбасі, та засоби притягнення до індивідуальної кримінальної 

відповідальності за їх вчинення» (Координатор наукової роботи Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент, А.О. Кориневич) 

«Принцип територіальної цілісності та континуїтет держави» (головний 

науковий співробітник відділу дослідження проблем оподаткування фізичних 

осіб Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету 

державної фіскальної служби України доктор юридичних наук, професор Л.Д. 

Тимченко, кандидат юридичних наук, доцент В.П. Кононенко) 

«Невизнання парламенту, президента й уряду Російської Федерації: 

міжнародно-правовий аналіз» (аспірант кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка І.Є. Хмельова) 

 

17:45 – 18:00 Підбиття підсумків конференції   
 


