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Програма міжнародної конференції ім. Жана Моне 

 

«Готовність України виконувати обов’язки в рамках асоціації з Європейським Союзом 

в сферах зближення законодавства, верховенства права і захисту прав людини» 

 

м. Київ 

(Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9) 

 

8 жовтня 2012 року 
 

Програма 

 
8 жовтня 

 
 
09.30 – 10.00  Урочисте відкриття Конгресу (Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. 
Іллінська, 9) 

 
 проф. Сергій Квіт – Президент Національного університету «Києво-Могилянська 

Академія» (НаУКМА) 

 Хосе Роман Леон Лора - Делегація Європейського Союзу (ЄС) в Україні 

 Iван Почух - надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні 

 проф. Надія Шишкова - голова кафедри ім. Жана Моне, ун-т в Оломоці (Чехія), 

президент Чеської асоціації європейських студій 

 проф. Андрій Мелешевич – декан факультету правничих наук НаУКМА 

 

 
Секція 1. «Критерії готовності країни виконувати обов’язки в рамках асоціації з 
Європейським Союзом в сферах зближення законодавства і верховенства права: 
Погляд з ЄС та держав-членів ЄС» 
 
Модератор - доц. Роман Петров – голова кафедри ім. Жана Моне з права ЄС НаУКМА 
 
10.00 – 10.30 Хосе Роман Леон Лора - Делегація Європейського Союзу (ЄС) в Україні, 
«Готовність країни виконувати обов’язки в рамках асоціації з Європейським Союзом 
в сферах зближення законодавства і верховенства права: Погляд з ЄС» 
 
10.30 – 11.00 проф. Пітер – Крістіан Мюллер-Граф – директор Інституту європейського 
права Гейдельберзького університету (Німеччина), «Європейські спільні демократичні 
цінності та принцип верховенства права як фундація «acquisЄС»» 
 
11.30 – 12.00 Перерва на каву 
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12.00 – 12.30 проф. Броніслав Фабри, кафедра теорії права ун-ту Коменського в 
Братиславі (Словаччина), «Європейські спільні демократичні цінності та Східне 
Партнерство» 
 
12.30 – 13.00 проф. Павло Свобода, юридичний факультет Карлова університету в Празі 
(Чехія) «Еволюція угод про асоціацію в відносинах між ЄС та третіми країнами» 
 
13.00 – 13.15 проф. Надія Шишкова - голова кафедри ім. Жана Моне, ун-т в Оломоці 
(Чехія) «Готовність країни виконувати обов’язки в рамках асоціації з Європейським 
Союзом в сферах зближення законодавства, верховенства права і захисту прав 
людини: Досвід Чехії» 
 
13.15 – 13.30 проф. Власта Кунова - голова кафедри ім. Жана Моне, ун-т Братислава 
(Словаччина), «Готовність країни виконувати обов’язки в рамках асоціації з 
Європейським Союзом в сферах зближення законодавства, верховенства права і 
захисту прав людини: Досвід Словаччини» 
 
13.30 – 14.00 Дискусія 
 
14.00 – 15.00 Обід  
 
Секція 2. «Готовність України виконувати обов’язки в рамках асоціації з 
Європейським Союзом в сферах зближення законодавства, верховенства права і 
судового захисту» 
 
Модератор – проф. Микола Козюбра (завідуючий кафедри державно-правових наук 
НаУКМА, колишній суддя Конституційного Суду України)) 
 
15.00 – 15.30  доц. Роман Петров – голова кафедри ім. Жана Моне з права ЄС 
НаУКМА, «Готовність України виконувати обов’язки в рамках асоціації з 
Європейським Союзом в сферах зближення законодавства, верховенства права і 
судового захисту» 
 
15.30 – 16.00  проф. Станіслав Шевчук - факультет правничих наук НаУКМА 
«Сучасний стан адміністративної і судової системи в Україні» 
 

 
16.00 – 16.30 Перерва на каву 

 
16.30 – 17.00 проф. Володимир Кампо, суддя Конституційного Суду України, 
«Європейські спільні демократичні цінності в практиці Конституційного Суду 
України» 
 
17.00 – 17.30 проф. Тетяна Варфоломеєва, ректор Академії адвокатури України, 
«Готовність України виконувати обов’язки в рамках асоціації з Європейським 
Союзом в сферах зближення законодавства, верховенства права і судового захисту 
в юридичній практиці України» 
 
17.30 – 18.00 Дискусія 
 
 

9 жовтня 
 
Секція 1. «Критерії готовності країни виконувати обов’язки в рамках асоціації з 
Європейським Союзом в сфері захисту прав людини: Погляд з ЄС та України» 
 
Модератор – доц. Мирослава Антонович (завідувачка кафедри міжнародного права 
НаУКМА) 
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9.30 – 10.00 проф. Андрій Мелешевич – декан факультету правничих наук НаУКМА, 
«Сучасний стан відповідності захисту прав людини в Україні до стандартів ЄС та 
Ради Європи в Україні» 
 
10.00 – 10.30 Д-р Соня Маточова, Конституційний Суд Чехії, «Критерії готовності 

країни виконувати обов’язки в рамках асоціації з Європейським Союзом в сфері 

захисту прав людини: Погляд з Чехії» 

 

11.00 – 11.30 Перерва на каву 

 

11.30 – 12.00 Назар Кульчицький, Урядовий уповноважений у справах Європейського 

суду з прав людини, «Сучасний стан відповідності захисту прав людини в Україні до 

стандартів ЄС та Ради Європи в Україні» (tbc) 

 

12.00 – 13.00 Дискусія та закриття конференції  


