
                                                                                                               

 

 

 

 

 

Вітаємо на Міжнародній конференції  

 

«ПРАВА БІЖЕНЦІВ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: 

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ»! 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Місце проведення 

Заходи Конференції відбуватимуться в будівлі Національної академії 

правових наук України за адресою: Харків, вул. Пушкінська, 70. 

 Пленарне засідання – актова зала, 1 поверх 

 Круглі столи: 

«Судовий захист прав внутрішньо переміщених осіб в Україні», «Виборчі 

права внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних груп населення» – 2 

поверх 

«Права біженців і осіб, що шукають притулок в Україні: механізми захисту 

й актуальні проблеми», «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб і біженців до 

місцевої громади» – 3 поверх 

«Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб: напрацювання 

рекомендацій для України» – 2 поверх 

Реєстрація учасників 

Реєстрація буде проводитись за таким розкладом: 

Вівторок, 3 квітня, з 09:00 до 9:30 – у вестибюлі Національної академії 

правових наук України 

Середа, 4 квітня, з 9:30 до 10:00 – за місцями проведення круглих столів. 

Реєстрація включає: 

 Вільний доступ до участі у заходах Конференції відповідно до 

попередньої реєстрації (кількість місць є обмеженою) 

 Роздруковану програму, матеріали, блокнот, ручку, пакет 

 Обіди та кава-брейки  



Аудіо- та відеоматеріали 

Усі доповідачі зможуть користуватись плазмовими панелями для 

презентації своїх матеріалів. 

Під час Конференції будуть працювати технічні спеціалісти, що 

надаватимуть допомогу доповідачам та модераторам з їх презентаціями. 

 

Синхронний переклад 

Українська та англійська мови є офіційними мовами Конференції. 

Доповіді на Пленарному засіданні будуть перекладатись у синхронному 

режимі. Обговорення на круглих столах буде поєднувати синхронний і 

послідовний переклади. 

Учасники мають використовувати надані мікрофони для запитань з метою 

забезпечення синхронного перекладу. Будь ласка, перед тим як ставити 

запитання, назвіть Ваше ім’я та установу, яку Ви представляєте, та до кого 

адресоване Ваше питання. 

 

Інформаційні стенди 

Інформаційні стенди з матеріалами партнерів Конференції та книжкові 

виставки будуть розташовані на 1-му поверсі. 

 

Відеозапис 

Вестиметься відео- та фотозйомка заходів у рамках Конференції. 

 

  



Процедура проведення круглих столів: вступне слово модератора, 

представлення доповідачів – до 15 хв, доповідь – 10–15 хв кожна, обговорення / 

питання – 15 хв, підведення підсумків – 5 хв. 

У програмі Конференції заявлено тільки ключові доповіді. Усі 

зареєстровані учасники зможуть взяти участь в обговоренні, у тому числі 

виступити зі співдоповідями. 

 

Опублікування збірки тез і статей за результатами Конференції 

Усі учасники Конференції запрошуються до подання тез і статей для 

публікації збірки за результатами проведення Конференції. Відповідні матеріали 

просимо надіслати до 30 квітня 2018 р. із дотриманням таких вимог: 

Обсяг тез – до 5 стор., статей – до 25 тор. Шрифт Times New Roman, 14. 

Міжрядковий інтервал – 1,5. 

Мови публікації: українська або англійська. 

У тексті публікації необхідно вказати: прізвище і ім’я автора, місце роботи 

(навчання), email (за бажанням, у разі зазначення email буде вказано у збірці). 

Назва зазначається прописними літерами. 

Посилання на використану літературу – посторінкові. Також наприкінці 

публікації наводиться загальний список літератури (із вказівкою автора, назви 

публікації, міста, видавництва, року опублікування і загальної кількості сторінок). 

До спільного формату надані публікації будуть приведені редакторами 

збірки. 

Організатори Конференції також будуть вдячні учасникам за надання 

рекомендацій органам державної влади, місцевого самоврядування, закладам 

освіти, неурядовим організаціям щодо сприяння захисту прав людини внутрішньо 

переміщених осіб, біженців і шукачів притулку, а також осіб без громадянства. 

Відповідні рекомендації буде узагальнено з урахуванням висновків Конференції і 

оприлюднено.  



ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ПРАВА БІЖЕНЦІВ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: 

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

3 квітня 2018 року 

 

9.00-9.30 Реєстрація учасників 

 

9.30-10.00 Вітальні слова 

Олександр Петришин, Президент Національної 

академії правових наук України 

Представник Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб України 

Борис Бабін, Постійний представник Президента 

України в Автономній Республіці Крим 

Ганна Швачка, Голова громадської організації українців 

у Словаччині «SME SPOLU» (Братислава, Словацька 

республіка) 

Георгій Кобахідзе, заступник директора IFES в Україні 

Представник Управління Верховного комісара ООН з 

питань захисту прав біженців 

Представник Харківської міської ради 

 

10.00-10.20 

 

 

 

 

10.20-10.40 

 

 

 

Сутнісний зміст права захисту біженців і внутрішньо переміщених 

осіб 

Михайло Савчин, доктор юридичних наук, професор, 

Ужгородський національний університет 

 

Міжнародні механізми захисту прав людини біженців і осіб, які 

шукають притулок  

Управління Верховного комісара ООН з питань захисту 

прав біженців 



 

10.40-11.00 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.20 

 

11.20-11.50 

 

11.50-12.10 

 

 

 

 

 

 

 

12.10-12.30 

 

 

 

 

 

 

12.30-12.50 

 

Система притулку в Україні та її відповідність міжнародним 

стандартам 

Петро Синявський, Заступник директора 

Департаменту – начальник відділу по роботі з шукачами 

захисту Департаменту у справах іноземців та осіб без 

громадянства Державної міграційної служби України 

 

Питання та обговорення 

 

Перерва на каву 

 

Практика Європейського суду з прав людини у справах щодо 

захисту прав біженців і внутрішньо переміщених осіб 

Mирослава Возаріова, PhD, Директор юридичного 

департаменту Міністерства закордонних справ та 

європейських питань Словацької Республіки, доцентка 

юридичного факультету Університету Каменіуса 

(Братислава, Словацька республіка) 

 

Перспективи і юридичні засади забезпечення прав шукачів 

притулку і біженців за правом ЄС і за національним правом 

Словаччини 

JUDr. Наташа Юст Грнчарова, PhD,  
Національна експертка Словаччини з питань шукачів 

притулку в експертній групі TAIEX 

 

Представництво Президента України в АР Крим у системі захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб 

Борис Бабін, Постійний представник Президента 

України в Автономній Республіці Крим 

 

12.50-13.10 

 

 

 

Позитивні зобов’язання держави стосовно прав людини в умовах 

збройного конфлікту та його наслідків 

Ганна Христова, к.ю.н., доцентка кафедри теорії 

держави і права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, керівник проекту 

Ради Європи «Сприяння захисту прав людини 

внутрішньо переміщених осіб в Україні» 

 



13.10-13.30 

 

 

13.30-14.00 

Проблема безгромадянства в Україні та шляхи її подолання 

Оксана Желанова, адвокат, БФ «Право на захист» 

 

Питання та обговорення 

 

14.00-15.00 Перерва на обід 

 

Продовження конференції 

 

Круглі столи 

15.00-18.00 

(16.15-16.30 перерва на каву) 

 

«Права біженців і осіб, що шукають 

притулок: механізми захисту й 

актуальні проблеми» 

 

«Судовий захист прав біженців і 

внутрішньо переміщених осіб» 

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

«ПРАВА БІЖЕНЦІВ І ОСІБ, ЩО ШУКАЮТЬ ПРИТУЛОК: МЕХАНІЗМИ 

ЗАХИСТУ Й АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ» 

Місце проведення: вул. Пушкінська, 70, третій поверх 

Організатор: 

БФ «Право на захист» спільно із Управлінням Верховного Комісару ООН з 

питань захисту прав біженців 

За участі експертів проекту: 

JUDr. Наташа Юст Грнчарова, PhD, Національна експертка Словаччини з 

питань шукачів притулку в експертній групі TAIEX 

Mgr. Інгрід Бораросова, PhD, науковий співробітник Центру європейських та 

Північно Атлантичних справ (CENNA) 

Mgr. Мартін Вишня, інтеграційний менеджер Департаменту Міграції та 

Інтеграції Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки 

Олександр Сидєльніков, к.ю.н., асистент кафедри адміністративного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 



Злата Буша, співкоординаторка волонтерської групи проекту 

15.00-15.15 Вступні слова: мета круглого столу, завдання 

15.15-15.30 

 

 

15.30-16.00 

Права біженців та осіб, що шукають притулок в Україні: механізми 

захисту й актуальні проблеми 

Василь Мельничук, адвокат Харківської правозахисної групи 

Перегляд фільму “Home” («Дім») 

16.00-16.15 Обговорення 

16.15-16.30 Перерва на каву 

16.30-16.50 Діти-беженці, розлучені з сім’єю: що їх чекає в Україні? 

Дмитро Мазурок, керівник проекту правової допомоги біженцям 

та шукачам притулку 

Анна Бабко, юрист БФ «Право на захист» 

16.50-17.20 Співдоповіді: 

Акбар Аилл Хасибулла Курбан Али, ГО «Об'єднана Молодь», 

заснована в 2018 р біженцями з Афганістану 

Владислава Капліна, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого 

17.20-17.45 

17.45-18.00 

Обговорення 

Підведення підсумків круглого столу 

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

«СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ БІЖЕНЦІВ І 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ» 

Місце проведення: вул. Пушкінська, 70, другий поверх 

Модерація: 

Олена Уварова, к.ю.н., експертка міжнародних проектів, провідний спеціаліст 

відділу міжнародних відносин Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

За участі експертів проекту: 



Mирослава Возаріова, PhD, Директор юридичного департаменту Міністерства 

закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки, доцентка 

юридичного факультету Університету Каменіуса (Братислава, Словацька 

республіка) 

Віктор Смородинський, к.ю.н., адвокат, доцент кафедри теорії держави 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Ольга Стороженко, координаторка волонтерської групи проекту 

15.00-15.15 Вступні слова: мета і завдання круглого столу. Представлення 

учасників 

15.15-15.30 

 

 

 

15.30-15.45 

Доступ біженців до трудових, соціальних і економічних прав у 

Словаччині 

Барбора Мєшова, Mgr. провідний адвокат громадської організації 

Ліга за людські права (Кошице, Словаччина) 

Судовий захист прав внутрішньо переміщених осіб (за 

матеріалами Апеляційного суду Харківської області) 

Лариса Швецова, суддя Апеляційного суду Харківської області, 

член Вищої Ради правосуддя 

15.45-16.00 Актуальні проблеми надання безоплатної правової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам в Україні 

Лариса Наливайко, проректор Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем 

правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення 

гендерної рівності 

16.00-16.15 Доступність правосуддя для ВПО 

Надія Писаренко, к.ю.н., доцентка кафедри адміністративного 

права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

16.15-16.30 Перерва на каву 

16.30-16.45 Результати моніторингу судових рішень у справах, пов’язаних із 

захистом прав внутрішньо переміщених осіб 



Олена Уварова, к.ю.н., експертка міжнародних проектів, 

провідний спеціаліст відділу міжнародних відносин Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

16.45-17.30 

 

 

 

 

 

 

17.30-17.45 

17.45-18.00 

Співдоповіді: 

Павло Шваб, Харківська правозахисна група 

Ірина Грицай, завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, співробітник 

Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної 

рівності 

Обговорення 

Підведення підсумків круглого столу 

 

  



4 квітня 2018 року 

Круглі столи 

10.00-13.00 

(11.30-12.00 перерва на каву) 

 

«Інтеграція внутрішньо переміщених 

осіб і біженців до місцевої громади» 

 

 

 

«Виборчі права внутрішньо 

переміщених осіб та інших мобільних 

груп населення» 

 

 

 

13.00-14.00 Перерва на обід 

 

Круглий стіл 

14.00-18.00 

(16.00-16.30 перерва на каву) 

 

Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб: 

напрацювання рекомендацій для України 

 

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

ІНТЕГРАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ І БІЖЕНЦІВ ДО 

МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ 

Місце проведення: вул. Пушкінська, 70, третій поверх 

Модерація: 

Віктор Смородинський, к.ю.н., адвокат, доцент кафедри теорії держави 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

За участі експертів проекту: 

Mирослава Возаріова, PhD, Директор юридичного департаменту Міністерства 

закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки, доцентка 

юридичного факультету Університету Каменіуса (Братислава, Словацька 



республіка) 

JUDr. Наташа Юст Грнчарова, PhD, Національна експертка Словаччини з 

питань шукачів притулку в експертній групі TAIEX 

Антоніна Бобкова, д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Донецький 

національний університет імені Василя Стуса, академік Національної академії 

правових наук України 

Ірина Коваль,  

10.00-10.15 Вступні слова: мета і завдання круглого столу. Представлення 

учасників 

10.15-10.30 Урядові, локальні і міжнародні організації у таборах біженців у 

Греції 

Mgr. Мартін Вишня, інтеграційний менеджер Департаменту 

Міграції та Інтеграції Міністерства внутрішніх справ Словацької 

Республіки  

10.30-10.45 Соціально-економічна розмірність: питання внутрішньо 

переміщених осіб і біженців у Словацькій республіці 

Mgr. Інгрід Бораросова, PhD, науковий співробітник Центру 

європейських та Північно Атлантичних справ (CENNA) 

10.45-11.00 Доступ біженців до трудових, соціальних і економічних прав у 

Словаччині 

Барбора Мєшова, Mgr. провідний адвокат громадської організації 

Ліга за людські права (Кошице, Словаччина) 

11.00-11.30 Питання та обговорення 

11.30-12.00 Перерва на каву 

12.00-12.15 Громадський контроль за діяльністю органів місцевого 

самоврядування щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб в 

громаду 

Євгенія Касяненко, викладач кафедри загальноправових 

дисциплін та адміністрування Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, співробітник Навчально-наукової 

лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо 



переміщених осіб та забезпечення гендерної рівност 

12.15-12.45 Співдоповіді: 

Експерти Адаптаційно-культурного центру 

12.45-13.00 Підведення підсумків круглого столу 

 

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

ВИБОРЧІ ПРАВА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ІНШИХ 

МОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

Місце проведення: вул. Пушкінська, 70, другий поверх 

Організатор: 

IFES (Міжнародна фундація виборчих систем) 

 

10.00-10.15 Вступні слова: мета і завдання круглого столу. Представлення 

учасників 

10.15-10.45 Виборчі права внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних 

груп населення: проблеми та шляхи їх розв’язання 

Тетяна Дурнєва, виконавчий директор ГО Група Впливу, член 

робочої групи із розробки Законопроекту щодо забезпечення 

виборчих прав громадян та інших мобільних груп населення 

10.45-11.30 Питання та обговорення 

11.30-12.00 Перерва на каву 

12.00-12.45 Співдоповіді: 

Ольга Чепік-Трегубенко, старший викладач (Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ), співробітник 

Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового 

статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної 

рівності 

Павло Романюк, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого 



Богдан Мохончук, асистент кафедри конституційного права 

України Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

Євгенія Вірлич, журналістка видання visnik.ks.ua 

12.45-13.00 Підведення підсумків круглого столу 

 

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: 

НАПРАЦЮВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Місце проведення: вул. Пушкінська, 70, другий поверх 

Модерація: уточнюється 

За участі експертів проекту: 

Mирослава Возаріова, PhD, Директор юридичного департаменту Міністерства 

закордонних справ та європейських питань Словацької Республіки, доцентка 

юридичного факультету Університету Каменіуса (Братислава, Словацька 

республіка) 

JUDr. Наташа Юст Грнчарова, PhD, Національна експертка Словаччини з 

питань шукачів притулку в експертній групі TAIEX 

Mgr. Мартін Вишня, інтеграційний менеджер Департаменту Міграції та 

Інтеграції Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки 

Mgr. Інгрід Бораросова, PhD, науковий співробітник Центру європейських та 

Північно Атлантичних справ (CENNA) 

Барбора Мєшова, Mgr. провідний адвокат громадської організації Ліга за людські 

права (Кошице, Словаччина) 

В обговоренні також візьмуть участь: 

Людмила Романенко, заступник директора департаменту Соціального захисту 

населення Донецької облдержадміністрації, начальник управління у справах 

пільгової категорії громадян 

Ольга Ігнатенко, начальник Управління праці та соціального захисту населення 

Краматорської міської ради 



Вікторія Харенко, директор Краматорського місцевого центру надання 

вторинної безоплатної правової допомоги 

15.00-15.15 Вступні слова: мета і завдання круглого столу. Представлення 

учасників 

15.15-16.00 Презентація результатів дослідження у межах проекту «Права 

біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські 

практики та шляхи їх імплементації» 

Експертна група проекту 

16.00-16.30 Питання та обговорення 

16.30-16.45 Перерва на каву 

16.45-17.45 Співдоповіді: 

Аліна Орєшкова, викладач кафедри загальноправових дисциплін 

та адміністрування Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, співробітник Навчально-наукової лабораторії 

дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених 

осіб та забезпечення гендерної рівності 

Наталія Камінська, Національна академія внутрішніх справ 

Ірина Басова, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України відділ проблем цивільного, трудового та 

підприємницького права 

Максим Романов, студент ННІ післядипломної освіти та 

заочного навчання Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Артур Стаценко, Начальник управління з обслуговування 

модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб 

17.45-18.00 Підведення підсумків 
 

 


