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Наукова конференція, Вісбаден, Німеччина, 10 червня 2022 р. 
 

Подолання  війни – правові та економічні 

перспективи вільної України 
 

24 лютого 2022 року, в порушення всіх норм міжнародного права, Росія розпочала 

широкомасштабне військове вторгнення в Україну. Незважаючи на численні спроби, 

російським військам не вдалось захопити Київ, Харків та інші великі міста Центру й 

Півночі України. Розбитим російським військам довелось відступити від столиці, проте 

на Півдні та Сході, на Північному Сході України багато окупованих населених пунктів і 

щоденно тривають запеклі бої. 

Сама війна та намагання впоратись із усіма її негативними аспектами викликають безліч 

економічних і правових питань. Вступ України до ЄС наближається, тоді як міста та 

інфраструктура країни продовжують зазнавати масштабних руйнувань. Українському 

сільському господарству загрожують колосальні втрати з непередбачуваними 

наслідками для багатьох країн світу. Інші сектори економіки також сильно постраждали 

від війни. 

Наразі першочергове питання – закінчення війни та звільнення окупованих територій. 

Як цього досягти? Якими діями та інструментами забезпечити перемогу України? Але 

крім того, в довгостроковій перспективі актуалізуються й інші завдання, такі як 

відбудова країни, модернізація правової системи, відновлення української економіки. 

Конференція відбудеться у п’ятницю, 10 червня 2022 р. з 10:00 до 17:00 і буде 

двомовною (німецькою, українською); лекції будуть перекладатися синхронно. 

Конференція планується як гібридна, можлива участь у Вісбадені, а також онлайн.  

Участь у конференції безкоштовна як особисто, так і онлайн.  

Проте необхідна реєстрація за адресою електронної пошти: info@dujv.de (будь ласка, 

вкажіть, чи берете ви участь онлайн чи особисто). Додаткова інформація буде 

надіслана електронною поштою після реєстрації. 

 

 

Місце проведення:      У співпраці з:  

Wiesbaden Business School, Saal II-07 

Bleichstraße 44, 65197 Wiesbaden 

і також онлайн  
 

mailto:info@dujv.de


Програма (з можливістю внесення змін/доповнень): 

10.00 Привітання та відкриття 

Вітання проф. д-р Тілл Данневальд, декан Бізнес-школи Вісбадена. 

Вітання д-р Райнер Бірке, голова НУОЮ. 

Вітання проф. д-р Райнер Ведде, заступник голови WILE. 

Секція 1: Війна та її оцінка 

Модерація: доктор юридичних наук, професор Тетяна Вільчик 

10.15 Російсько-українська війна як конфлікт ментальностей (Галина Нестеренко, доктор 

філософських наук, професор, Київ / Вісбаден) 

Війна в Україні з правової точки зору (Райнер Ведде, доктор юридичних наук, 

професор, Вісбаден) 

Економічні втрати України під час війни та шляхи відновлення основних аспектів 

економіки (Сергій Ареф’єв, доктор економічних наук, професор, Київ / Вісбаден) 

Економіка під час війни: можливі шляхи підтримки та відновлення (Людмила 

Ніколенко, доктор юридичних наук, професор, Маріуполь) 

Німецьке кримінальне право та вчинки окупантів проти населення України (Райнер 

Бірке, доктор юридичних наук, Дюсельдорф) 

Роль України в майбутній системі європейської безпеки (Максим Розумний, доктор 

політичних наук, професор, Київ / Хайфa). 

Обговорення  

Кава-брейк 

Секція 2: Правова оцінка війни 

Модерація: доктор юридичних наук, професор Лідія Москвич 

11.45 

 

Перспективи удосконалення організаційних засад роботи судів в умовах воєнного 

стану (Лідія Москвич, доктор юридичних наук, професор, Харків / Вісбаден) 

Участь суддів України у протидії російському агресору як засіб розширення оборонних 

можливостей держави (Оксана Хотинська-Нор, доктор юридичних наук, професор, 

Київ) 

Захист українських неповнолітніх біженців у міжнародному приватному праві  

(Назар Панич, кандидат юридичних наук, Кіль) 

Особливості діяльності адвокатури за обставин воєнного стану в Україні  

(Тетяна Вільчик, доктор юридичних наук, професор, Харків / Вісбаден) 

Адвокатура Одеськоі області в умовах воєнного стану в Україні (Нана Бакаянова, 

доктор юридичних наук, професор, Одеса) 

Правові аспекти заборони політичних партій в Україні (Дмитро Лук'янов, доктор 

юридичних наук, професор, Харків) 

Обговорення 

13.00 Обідня перерва   

Секція 3: Вплив війни на освіту 

Модерація: доктор філософських наук, професор Галина Нестеренко 

Вища освіта під час окупації: досвід Бердянського державного педагогічного 



14.00 

 

університету (Ольга Гуренко, доктор педагогічних наук, професор, Бердянськ) 

Україна серед європейських країн: вибір цивілізованого світу (Ольга Бондаренко, 

доктор філософських наук, професор, Запоріжжя) 

Збройний конфлікт і війна в Україні: виклики та ризики для освіти (Надія Семчук, 

кандидат філософських наук, доцент, Київ) 

Вісім років в екзилі: досвід Донецького національного університету імені Василя Стуса 

(Ольга Анісімова, доктор економічних наук, професор, Донецьк / Вінниця) 

Виклики організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та часткової окупації  

(Євгенія Ємельяненко, кандидат філософських наук, доцент, Запоріжжя) 

Обговорення 

Кава-брейк 

Секція 4: Перспективи України після війни 

Модерація: доктор юридичних наук, професор Райнер Ведде 

15.20 

 

Відновлення України та судової влади для забезпечення належного врядування та 

верховенства права (Оксана Щербанюк, доктор юридичних наук, професор, Чернівці) 

Професіоналізм державної служби: окремі аспекти та їх значення для відбудови 

України (Оксана Кльоц, кандидат юридичних наук, доцент, Київ) 

Питання нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки України у 

повоєнний період (Таісія Ратушна, кандидат соціологічних наук, Запоріжжя) 

Чи можна побудувати ефективний механізм превенції агресії?  

(Михайло Савчин, доктор юридичних наук, професор, Ужгород) 

Нейтралітет та позаблоковий статус України: конституційно-правові аспекти  

(Інга Зелена, кандидат юридичних наук, Грац) 

Особливості формування податкової системи окупованих територій  

(Наталія Дєвочкіна, кандидат філософських наук, доцент, Запоріжжя) 

Подолання війни і правові перспективи вільної України (Світлана Фурса, доктор 

юридичних наук, професор, Київ) 

Обговорення, заключне обговорення 

17.00 Завершення конференції 

 

  



Інформація про доповідачів: 

 

Ольга Анісімова, доктор економічних наук, професор, Донецький національний університет 

імені Василя Стуса, Донецьк / Вінниця. 

Сергій Ареф’єв, доктор економічних наук, професор, Національний авіаційний університет, 

Київ / Вісбаден. 

Нана Бакаянова, доктор юридичних наук, професор, Національний університет "Одеська 

юридична академія", Одеса.  

Райнер Бірке, адвокат, доктор юридичних наук, голова Німецько-українського об’єднання 

юристів, Дюсельдорф.  

Ольга Бондаренко, доктор філософських наук, професор, завідувач  кафедри, Запорізький 

національний технічний університет, Запоріжжя. 

Тетяна Вільчик, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків / Вісбаден. 

Райнер Ведде, доктор юридичних наук, професор, Бізнес-школа Вісбадена, Вища школа 

РайнМайн, Вісбаден. 

Ольга Гуренко, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор, Бердянський 

державний педагогічний університет, Бердянськ. 

Наталія Дєвочкіна, кандидат філософських наук, доцент, Запорізький національний 

технічний університет, Запоріжжя. 

Євгенія Ємельяненко, кандидат філософських наук, доцент, Запорізький національний 

технічний університет, Запоріжжя. 

Інга Зелена, кандидат юридичних наук, магістр права, Грац. 

Оксана Кльоц, кандидат юридичних наук, державний експерт з питань розвитку системи 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 

Національне агентство України з питань державної служби, Київ. 

Дмитро Лук'янов, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної 

академії правових наук України, завідувач кафедри, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, Харків. 

Лідія Москвич, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків / Вісбаден. 

Галина Нестеренко, доктор філософських наук, професор, професор кафедри інновацій та 

інформаційної діяльяності в освіті, доцент кафедри соціології, управління та євроінтеграції, 

Київ / Вісбаден. 

Людмила Ніколенко, кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Донецький 

юридичний інститут МВС України , Mariupol. 

Назар Панич, кандидат юридичних наук,  Інститут Східноєвропейського права, Університет 

Кристіан-Альбертс, Кіль. 

Таісія Ратушна, кандидат соціологічних наук, Запорізький національний університет, 

Запоріжжя. 

Максим Розумний, доктор політичних наук, професор, Університет Хайфa (Ізраїль), Київ / 

Хайфа. 



Михайло Савчин, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного 

інституту, Ужгородський національний університет, Ужгород. 

Надія Семчук, кандидат філософських наук, доцент, національний консультант із питань 

освіти ЮНІСЕФ, Київ.  

Світлана Фурса, доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ. 

Оксана Хотинська-Нор, доктор юридичних наук, професор, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ. 

Оксана Щербанюк, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний 

університет імені Юpія Федьковича, Чернівці. 

 

 


