
Круглий стіл на тему:  

«Тлумачення правових норм: виклики сучасності» 

 

Дата проведення: 02 березня 2017 року (четвер) 

Час проведення: 14:00 – 18.00 

Місце проведення: Конференц-зал готелю «Салют» (м. Київ, вул. І. Мазепи, 11-Б; поруч зі 

ст. м. Арсенальна)  

Організатори: Студія сучасного права та Центр сімейно-правових досліджень 

Модератор: Олег Простибоженко, адвокат, викладач Київського університету права НАН 

України, голова правління Центру сімейно-правових досліджень, голова Секції майнових та 

немайнових сімейних спорів і член Ради Комітету сімейного права Асоціації адвокатів 

України 

Мови заходу: українська, російська 

 

Програма заходу 

Частина І 

Тлумачення норм національного права 

 

14.20 – 15.50 

(20 хв. – виступ, 10 хв. – запитання-відповіді) 

 

1. Тлумачення правових норм при призначенні покарання (доповідач: Расім Бабанли, 

к.ю.н., заступник керівника апарату – начальник Науково-експертного управління Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ) 

 

2. Порівняльно-правовий спосіб тлумачення законодавчих норм (на прикладі 

майнових правовідносин подружжя) (доповідач: Олег Простибоженко, адвокат, викладач 

Київського університету права НАН України, голова правління Центру сімейно-правових 

досліджень, голова Секції майнових та немайнових сімейних спорів і член Ради Комітету 

сімейного права Асоціації адвокатів України) 

 

3. Неоднозначність тлумачення норм чинного законодавства щодо захисту прав 

дитини (доповідач: Світлана Савицька, к.ю.н., доцент кафедри Правосуддя юридичного 

факультету Державного університету інфраструктури та технологій) 

 

Перерва  

(15.50 – 16.20) 

 

  

Частина ІІ 

Тлумачення норм міжнародного права 

 

16.20 – 18.00 

(20 хв. – виступ, 10 хв. – запитання-відповіді) 

 

4. Особливості тлумачення міжнародних договорів (доповідач: Ольга Поєдинок, к.ю.н., 

адвокат, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Голова правління Студії сучасного 



права, Голова Секції міжнародного сімейного права Комітету сімейного права Асоціації 

адвокатів України) 

 

5. Тлумачення положень (Європейської) Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод Європейським судом з прав людини (доповідач: Ігор Караман 

проректор з міжнародного співробітництва Вищої школи адвокатури НААУ, координатор 

НААУ з питань підвищення кваліфікації адвокатів) 

 

6. Тлумачення та застосування українськими судами практики Європейського суду з 

прав людини (Микола Гнатовський, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 

Президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню) 

 

 

Заключне слово: Олег Простибоженко, Голова правління Центру сімейно-правових 

досліджень, Ольга Поєдинок, Голова правління Студії сучасного права.  

 

 


