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ПРОГРАМА 

круглого столу на тему: 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ» 

 
22 грудня 2017 року 

 
Присвячено світлій пам’яті професора Л. П. Юзькова 

(28.01.1938 року - 02.03.1995 року), Голови 
Конституційного Суду України (1992-1995 роки), члена 

Венеційської комісії «За демократію через право» з 
нагоди 80- річчя від дня його народження 

 
 
 

м. Івано – Франківськ 
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Місце проведення: 

навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського 
національного університету ім. Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ вул. Шевченка 44а , аудиторія 305 
 

Порядок роботи: 
 

11.00 -11.30 - реєстрація учасників, чай, кава 
11.30-11.45 – вітальне слово директора інституту 
11-45 – 13.00 – засідання круглого столу 
13.00 -13.30 – обговорення доповідей, повідомлень та 
інформацій, підведення підсумків роботи круглого столу 

 
Регламент : 

 
Доповідь – до 8 хв. 
Повідомлення – до 5 хв.  
Інформація – до 3 хв. 
Виступ під час обговорення – до 2 хв. 

 
 

Робочі мови: українська, англійська 
Медіа супровід: Радіостанція, Телеканал, Друковані ЗМІ, Інтернет-

видання 
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І. ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ. 

 
Модератор – Розвадовський В.І., завідувач кафедри 

конституційного, міжнародного та адміністративного 
права, науково-навчального юридичного інституту 

 
 

А. Доповіді 
 
 

1. Розвадовський Володимир Іванович, кандидат 
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, 
міжнародного та адміністративного права навчально-наукового 
юридичного інституту Прикарпатського національного університету 
ім. В.Стефаника 

Л. Юзьков як основоположник доктрини 
конституційного судочинства в Україні (за матеріалами 
першого закону про Конституційний Суд України 1992 
року) 

 
2. Скрипничук Василь Михайлович, кандидат 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій та 
права Івано-Франківський Національний Технічний університет 
Нафти і Газу 

Децентралізація влади в Україні: проблеми теорії та 
практики 

 
3. Адамович Сергій Васильович, доктор історичних 

наук, професор кафедри теорії та історії держави і права навчально-
наукового юридичного інституту Прикарпатського національного 
університету ім. В.Стефаника 

Державний  устрій та  місцеве  самоврядування  в  
конституційних  проектах  українських  політичних   
партій  1990-1996 р.р. 
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4. Пташник Ірина Романівна, кандидат юридичних наук, 
викладач кафедри конституційного ,міжнародного та 
адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту 
Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника  

Інститут конституційної скарги громадян: 
порівняльно-правовий аналіз законодавства країн 
Центральної та Східної Європи й України 

 
5. Петровська Ірина Ігорівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного 
права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету ім. В.Стефаника  

Принцип прямої дії положень Конституції України 
та його значення для правозастосовної практики (за 
матеріалами рішень Конституційного Суду України) 

 
6. Панкевич Іван Миронович, доктор юридичних наук, 

професор кафедри конституційного права юридичного факультету 
Львівського державного університету імені Івана Франка 

Внесення змін до Конституції України та проблема 
меж здійснення прав і свобод людини і громадянина 

 
7. Сворак Степан Дмитрович, доктор юридичних наук, 

професор, голова Тисменицької міської ради, Івано-Франківської області 
Проблеми правової охорони Конституції України  

 
 

Б. Повідомлення 
 

8. Магновський Ігор Йосипович, доктор юридичних 
наук, професор кафедри кримінального права та кримінології Івано-
Франківського юридичного інституту Національного університету 
«Одеська юридична академія» 

Правові підстави та порядок заборони на внесення 
змін до Конституції України в умовах надзвичайного або 
воєнного стану 
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9. Грицан Ольга Анатоліївна, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного 
права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету ім. В.Стефаника 

Депутатський імунітет: порівняльний аналіз 
законодавства України та зарубіжних країн 

 
10. Зінич Любомир Васильович, кандидат юридичних 

наук, викладач кафедри конституційного, міжнародного та 
адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту 
Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника  

Права людини та внесення змін до Конституції 
України з питань пенсійного забезпечення 

 
11. Нестерович Володимир Федорович, доктор 

юридичних наук, професор кафедри загальноюридичних дисциплін 
Луганського державного університету імені Е.О.Дідоренка  

Проблеми функціонування інститутів 
конституційного процесу в Україні у період 2004-2017 
років 

 
12. Слінько Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри 

конституційного права Харківського юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 

Сучасні проблеми конституційного процесу в 
Україні  

 
В. Інформації 

 
13. Сливінський Олексій Анатолійович, адвокат, член 

асоціації правників України 
Вплив конституційно-правової реформи в Україні 

на адвокатуру 
 
14. Бабак Віталій Михайлович, студент 3 курсу 

навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету ім. В.Стефаника  
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Інститут внесення змін до Конституції України і 
референдна демократія 

 
15. Сікора Вікторія Євгенівна, студентка 4 курсу 

навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету ім. В.Стефаника  

Європейські спільні демократичні цінності та 
контроль Конституційного Суду України за 
додержанням конституційно встановленої процедури 
внесення змін до Конституції України 

 
16. Соломко Тарас Васильович студент 2 курсу 

навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського 
національного університету ім. В.Стефаника  

Доктрина установчої влади народу та рішення 
всеукраїнського референдуму від 16 квітня 2000: правова 
визначеність і політична позиція парламенту 

 
 

Г. Виступи інших учасників круглого столу 
 
 
 

ІІ. ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ, 
ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЙ, ПІДВЕДЕННЯ 

ПІДСУМКІВ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ 
Модератор – Розвадовський В.І., завідувач кафедри 

конституційного, міжнародного та адміністративного 
права, науково-навчального юридичного інституту 
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Для нотаток  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


