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Проєкт



23  листопада 2022 року   
Регламент: 
– доповідь – до 10 хв; стислий виступ – до 5 хв 
– робоча мова: українська 
 

14:30–16:30  Інтерактивний семінар-дискусія 
Людська гідність як конституційна цінність 

 

  Теми для дискусій 

   Людська гідність як конституційна цінність і право людини в  
рішеннях Конституційного Суду України 
 Права людини в Україні крізь призму людської гідності:  

сьогодення та виклики майбутнього 
 Людська гідність – основний критерій захисту в умовах воєнного  

стану та повоєнного відновлення 
 Захист людських прав в умовах збройної агресії проти України в  

контексті людської гідності  
 Конституційна доктрина «демократії, здатної себе захистити» у  

країні, що зазнала збройного нападу 

  Відкриття інтерактивного семінару-дискусії 
  Вітальне слово: 

 – 
 
Віктор КОЛІСНИК – суддя Конституційного Суду України, Голова 
Постійної комісії з питань наукового забезпечення Конституційного 
Суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України 

  Модератор: 

 – 

 

Юрій БАРАБАШ – проректор з науково-педагогічної роботи та 
стратегічного розвитку Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, професор кафедри конституційного права 
України Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, Голова Науково-консультативної ради Конституційного 
Суду України,  доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
НАПрН України 
 

  Доповідачі (зазначені в алфавітному порядку; теми та черговість 
виступів підлягають уточненню) 
 

 – 
 
Оксана ГРИЩУК – суддя Конституційного Суду України, доктор 
юридичних наук, професор 
Тема доповіді: „Людська гідність як джерело прав і свобод 
людини: філософсько-правовий підхід та юридичні позиції 
Конституційного Суду України“ 
 

 – 
 
Олександр ВОДЯННІКОВ – Національний радник з юридичних 
питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
Тема доповіді: „Людська гідність у тріаді «гідність–рівність–
свобода» сучасного конституціоналізму“ 
 

 – 
 
Михайло САВЧИН – директор Науково-дослідного інституту 
порівняльного публічного права та міжнародного права 
Ужгородського національного університету,  доктор юридичних наук, 
професор 



 

Тема доповіді: „Чи загрожує дегуманізація людству: між 
чеснотами та цінностями у праві“ 
 

 – 
 
Сергій РІЗНИК – проректор з науково-педагогічної роботи та 
міжнародної співпраці Львівського національного університету імені 
Івана Франка, професор кафедри конституційного права юридичного 
факультету Львівського національного університету імені Івана 
Франка, заступник Голови Науково-консультативної ради 
Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор 
Тема доповіді: „Людська гідність в аргументації рішень судів 
конституційної юрисдикції“ 
 

 – 
 
Олена БОРИСЛАВСЬКА – професор кафедри конституційного 
права юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор, 
член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, 
головний співредактор Українського часопису конституційного права 
Тема доповіді: „Людська гідність як конституційна цінність в 
юриспруденції Конституційного Суду України: окремі 
методологічні проблеми формування доктрини“ 
 

 – 
 
Михайло БАЙМУРАТОВ –  професор кафедри політології та 
правових наук Південноукраїнського національного педагогічного 
університету ім. К. Д. Ушинського, член Науково-консультативної 
ради Конституційного Суду України,  доктор юридичних наук, 
професор 
Тема доповіді: „Людська гідність як конституційна і 
муніципальна цінність: до визначення людини як бенефіціара 
місцевого самоврядування“ 
 

 – 
 
Оксана ЩЕРБАНЮК – завідувачка кафедри процесуального права 
юридичного факультету Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича,  професор юридичного факультету 
Вільнюського університету, доктор юридичних наук, професор 
Тема доповіді: „Войовнича демократія в контексті ЄСПЛ та 
практики конституційних судів“ 
 

 – 
 
Роман МЕЛЬНИК – керівник наукової школи адміністративного та 
німецького права Університету КАЗГЮУ імені М. С. Нарікбаєва 
(Республіка Казахстан), доктор юридичних наук, професор 
Презентація монографії „Основні права людини: німецько-
український правовий вимір“ 
 

 – 
 
Олег ГОЛОВКО – директор „Видавничого дому „Гельветика“, 
кандидат економічних наук 
Презентація Видавничого дому „Гельветика“ 
 

  Учасники інтерактивної дискусії: 
 – судді Конституційного Суду України   
 – члени Науково-консультативної ради Конституційного Суду України 

16:15–16:30  Підбиття підсумків 
  Завершення інтерактивної дискусії 


