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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Гриценко  

Іван Сергійович 

голова оргкомітету, декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри адміністративного права 

Отраднова  

Олеся Олександрівна 

співголова оргкомітету, заступник декана юридичного факультету з наукової роботи 

та міжнародних зв’язків, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

цивільного права 

Сахарук  

Ірина Сергіївна 

співголова оргкомітету, голова Ради молодих вчених юридичного факультету, 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення 

Левченко  

Анастасія Олегівна 

заступник голови оргкомітету, заступник голови Ради молодих вчених юридичного 

факультету, аспірант 2 року навчання кафедри адміністративного права 

Солодова  

Катерина Юріївна 

заступник голови оргкомітету, член Правління Ради молодих вчених юридичного 

факультету, аспірант 3 року навчання кафедри адміністративного права 

Іванчук 

Віра Богданівна 

заступник голови оргкомітету, Голова Наукового товариства студентів юридичного 

факультету, студентка 3 курсу 

Бадьора  

Наталія Сергіївна 

секретар оргкомітету, координатор системи наукових гуртів, заступник голови 

Наукового товариства студентів юридичного факультету, студентка 4 курсу 

Валігура  

Катерина Юріївна 

відповідальний секретар Ради молодих вчених юридичного факультету, аспірант 

3 року навчання кафедри цивільного права 

Іваницький 

Антон Вячеславович 

член Президії Наукового товариства студентів юридичного факультету, студент 

1 курсу ОР «Магістр» 

Малюга 

Леся Юріївна 

член Правління Ради молодих вчених юридичного факультету, кандидат юридичних 

наук, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, старший 

науковий співробітник 

Слива 

Людмила Володимирівна 

член Правління Ради молодих вчених юридичного факультету, аспірант 2 року 

навчання кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури 

Матат  

Андрій Володимирович 

член Правління Ради молодих вчених юридичного факультету, аспірант 1 року 

навчання кафедри конституційного права 

Шурин  

Олена Андріївна 

член Правління Ради молодих вчених юридичного факультету, кандидат юридичних 

наук, асистент кафедри правосуддя 

 

 

 

 

РОБОЧА ГРУПА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ 

Бохан Олексій Сергійович студент 4 курсу юридичного факультету 

Лесняк Дарія-Анастасія Олегівна студентка 2 курсу юридичного факультету 

Остапчук Світозар Ігорович студент 3 курсу юридичного факультету 

Пилипчук Оксана Петрівна  студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету 

Придатко Софія Акрадіївна  студентка 4 курсу юридичного факультету 

Срібняк Владислав Володимирович студент 2 курсу  юридичного факультету 

Явтушенко Олександр Володимирович студент 2 курсу юридичного факультету 
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

08
00 

– 09
00

 – реєстрація учасників (коридор біля ауд. 329 Головного (Червоного) корпусу) 

09
00 

– 11
00

 – відкриття конференції, пленарне засідання (ауд. 329) 

11
00

 – 11
30

 – перерва 

11
30

 – 13
00

 – робота в секціях (відповідно до Програми) 

13
00

 – 13
30

 – перерва 

13
30

 – 15
00

 – робота в секціях  (відповідно до Програми) 

15
00

 – 15
30 

– підведення результатів конференції оргкомітетом  

15
30

 – 16
30 

– підведення підсумків і закриття конференції (ауд. 329) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

З метою забезпечення ефективної роботи оргкомітет конференції рекомендує учасникам дотримуватись такого 

регламенту: 

Наукові повідомлення на пленарному засіданні до 15 хв. 

Наукові повідомлення на секціях   до 10 хв. 

Виступи в обговоренні    до 10 хв. 

Дотримання регламенту конференції на секційному засіданні забезпечують модератори секцій. 

Сподіваємось на плідну співпрацю! 

 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 Гриценко Іван Сергійович 

декан юридичного факультету, докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри адміністративного права 

 Отраднова Олеся Олександрівна 

заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків, докт. юрид. наук, проф., проф. 

кафедри цивільного права 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Реформа оподаткування доходів громадян як основа справедливої податкової системи 

Гетманцев Данило Олександрович – докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри фінансового права  

 

2. Доказування в юридичній науці, або як провести унікальне дослідження 

Куйбіда Роман Олексійович – канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри адміністративного права 

 

3. Реформа адвокатури як складова судової реформи 

Кухнюк Дмитро Володимирович – канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри нотаріального та виконавчого процесу і 

адвокатури 

 

4. Вимоги до працівників в сучасних умовах 

Волинець Владислав Володимирович – докт. юрид. наук, доц., доц. кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення 

 

5. Changes, choices and challenges of the contemporary legal profession 

Грамацький Ернест Мірчевич – канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри цивільного права 
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С е к ц і я 1 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

ауд.202 

 

Модератори секції канд. юрид. наук, доц. Слюсаренко Юрій Анатолійович 

канд. юрид. наук, доц. Чехович Тетяна Валеріївна 

Секретар секції студентка 4 курсу Шаповалова Ірина Юріївна 

 

1. Правовий досвід здійснення евтаназії у європейських країнах 
доповідач – Бербат Марія Леонідівна – студентка 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мацелюх І.А. 

 

2. Право на безоплатну освіту: нормативне закріплення та практика реалізації 

доповідач – Герасичева Вікторія Віталіївна – студентка 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид наук, викл. Мацелюх І.А. 

 

3. Впровадження ґендерного квотування рад директорів в Україні 

доповідач – Глєбова Анастасія Едуардівна – студентка 1 курсу міжнародно–правового факультету Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Трихліб К.О. 

 

4. Юридичні аспекти народження «дитини трьох батьків» 

доповідач – Григоренко Олена В’ячеславівна – канд. юрид. наук, доц. кафедри правового регулювання економіки 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

 

5. Право на свободу совісті та віросповідання: актуальні питання 

доповідач – Давиденко Микола Олександрович – канд. юрид. наук, наук. спів роб. наукової лабораторії № 3 

Національної академії Служби безпеки України 

 

6. Окремі аспекти обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні 

доповідач – Кравченко Анастасія Володимирівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Сінькевич О.В. 

 

7. Право на свободу думки і слова в Україні: практичні аспекти реалізації 

доповідач – Кулик Тетяна Олександрівна – канд. юрид. наук, доц. кафедри конституційного права та прав людини 

Національної академії внутрішніх справ 

 

8. Нові процедурні положення відповідно до Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та їх вплив на ефективність національних судових засобів захисту порушених прав людини 

доповідач – Мельник Вікторія Станіславівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Отраднова О.О. 

 

9. Права людини в Україні: проблеми та перспективи розвитку 

доповідач – Мельник Роман Володимирович – канд. юрид. наук, доц. кафедри цивільного, господарського, 

кримінального права та правоохоронної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 

10. Законні інтереси як елемент правового статусу засуджених 

доповідач – Миколенко Олена Андріївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Новіков О.В. 

 

11. Право на паліативну допомогу: Україна та європейський досвід 

доповідач – Мусієнко Марія Андріївна – студентка 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид наук, викл. Мацелюх І.А. 

 

12. Людська гідність як об’єкт конституційної регламентації 

доповідач – Нескородь Наталія Володимирівна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» Інституту підготовки кадрів для 

органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Барабаш Ю.Г. 
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13. Зобов’язання держави у сфері забезпечення права на життя 

доповідач – Овчаренко Владислав Вячеславович – студент 1 курсу міжнародно–правового факультету Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Трихліб К.О. 

 

14. Право на справедливий судовий розгляд та проблеми його забезпечення в Україні 

доповідач – Пенкіна Анастасія Вікторівна – студентка 1 курсу міжнародно–правового факультету Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Трихліб К.О. 

 

15. Конституційна скарга як новий елемент правозахисного механізму 

доповідач – Помирляну Вікторія Вікторівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Сінькевич О.В. 

 

16. Проблема «коригуючих зґвалтувань» у світі 

доповідач – Попович Марія Євгеніївна – студентка 1 курсу міжнародно–правового факультету Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Трихліб К.О. 

 

17. Роль і завдання органів прокуратури у запобіганні та протидії домашньому насильству 

доповідач – Радухівська Людмила Любомирівна – канд. юрид. наук, ст. викл. відділу підвищення кваліфікації 

державних службовців органів прокуратури Національної академії прокуратури України 

 

18. Евтаназія: порушення конституційного права чи гідна смерть? 

доповідач – Степаник Юлія Олегівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Совгиря О.В. 

 

19. Суфражистський рух в Англії як етап становлення гендерної рівності 

доповідач – Якимчук Олена Миколаївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М.В. 

 

 

 

С е к ц і я 2 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

ауд.346 

 

Модератори секції докт. юрид. наук, проф. Совгиря Ольга Володимирівна 

канд. юрид. наук, доц. Черняк Євгенія Валеріївна 

Секретар секції аспірант 1 року навчання Матат Андрій Володимирович 

 

1. Конституційно–правовий аспект становлення лобізму в Україні у порівнянні з міжнародним досвідом 

доповідач – Андрєєва Олександра Володимирівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лотюк О.С. 

 

2. Громадянство як гарантія забезпечення конституційно–правового статусу людини 

доповідач – Богданець Анна Анатоліївна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Совгиря О.В. 

 

3. Поняття та належність до територіальної громади 

доповідач – Богуцький Іван Олександрович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Сінькевич О.В. 

 

4. Обмеження свободи мирних зібрань: в «інтересах» публічної влади чи з метою захисту громадського порядку? 

доповідач – Болдова Світлана Сергіївна – студентка 2 курсу Інституту підготовки кадрів до органів юстиції України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид наук, асист. Мохончук Б.С. 
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5. Кібернетична безпека як новітня складова національної безпеки української  держави: конституційно – правовий 

аспект 

доповідач – Демченко Пилип Станіславович – аспірант 1 року навчання Інститут держави і права імені В.М. Корецького 

НАН України 

науковий керівник – канд. філософ. наук, ст. наук. співроб. Антонов В.О. 

 

6. Статут територіальної громади в системі актів місцевого самоврядування 

доповідач – Калиновський Богдан Валерійович – докт. юрид. наук, доц., зав. кафедри конституційного права та прав 

людини Національної академії внутрішніх справ 

 

7. Щодо співвідношення понять «інформаційна війна» та «застосування інформаційно–психологічної сили» 

доповідач – Камінський Ігор Іванович – аспірант 4 року навчання кафедри міжнародного права та міжнародних 

відносин Національного університету «Одеська юридична академія» 

науковий керівник – канд. юрид наук, ст. виклад. Любашенко В.І.  

 

8. Складання присяги Президентом України: конституційно–правовий аспект 

доповідач – Коваленко Марія Валентинівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Совгиря О.В. 

 

9. Встановлення морально–етичних критеріїв до публічних службовців в контексті індивідуальної свободи 

доповідач – Констанкевич Юрій Зіновійович – аспірант 1 року навчання Національного університету  «Одеська 

юридична академія» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Олькіна О.В. 

 

10. Правова природа «сплячих» повноважень Глави держави в країнах з парламентарними формами правління 

доповідач – Костюк Тетяна Юріївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид наук, проф. Васильченко О.П. 

 

11. Особенности и условия осуществления дипломатической защиты юридических лиц 

доповідач – Крилов Максим Анатолійович – аспірант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 

Національного університету  «Одеська юридична академія» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Трояновський О.В. 

 

12. Громадсько–політичний краудсорсинг як форма безпосередньої демократії 

доповідач – Кучеренко Альона Олександрівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Совгиря О.В. 

 

13. Джерела закріплення парламентських процедур в Україні 

доповідач – Лихачов Нікіта Сергійович – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид наук, проф. Марцеляк О.В. 

 

14. Значення рішення Суду ЄС Achmea BV v Slovak Republic в контексті інвестиційних угод 

доповідач – Любашенко В'ячеслав Ігорович – канд. юрид. наук, ст. виклад. кафедри міжнародного права Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

 

15. Постановка проблеми дослідження принципів конституційного права 

доповідач – Матат Андрій Володимирович – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Васильченко О.П. 

 

16. Конституційно–правова відповідальність політичних партій в Україні: проблеми удосконалення 

доповідач – Махно Аліна Анатоліївна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Кравцова З.С. 

 

17. Ratione negotiorum як мірило правомірності дій та рішень національних органів в процесі взаємодії з 

Міжнародним кримінальним судом: актуальні питання застосування 

доповідач – Миславський Інокентій Володимирович – студент 2 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 

України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Русанова І.О. 
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18. Метод правового регулювання у сфері виборчого права України 

доповідач – Нестерович Володимир Федорович – докт. юрид. наук, доц., зав. кафедри державно–правових дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

 

19. Конституційна ідентичність у рішеннях органів конституційної юрисдикції 

доповідач – Никорак Ольга Юріївна – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Різник С.В. 

 

20. Перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні 

доповідач – Онишкевич Ростислав Олегович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Совгиря О.В. 

 

21. Положення ч. 4 ст. 13 Конституції України про забезпечення соціальної спрямованості економіки: практика 

Конституційного Суду України 

доповідач – Остапчук Світозар Ігорович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лотюк О.С. 

 

22. Становлення та розвиток арктичного права 

доповідач – Павко Яна Анатоліївна – канд. юрид. наук, юрист юридичної фірми «LP» 

 

23. Конституційно–правове регулювання відносин держави і релігійних організацій в Україні 

доповідач – Панкулич Марія Вікторівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Кравцова З.С. 

 

24. Інститут конституційної скарги в Україні 

доповідач – Перестюк Олександр Олександрович – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Академії праці, 

соціальних відносин і туризму 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Євсєєв О.П. 

 

25. Новітні тенденції регулювання окремих аспектів гендерної рівності у сучасних міжнародно–правових стандартах 

доповідач – Романюк Ірина Романівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Совгиря О.В. 

 

26. Стаття 3 Конституції України: зміст та проблема реалізації 

доповідач – Савченко Владислав Олегович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Совгиря О.В. 

 

27. Актуальні проблеми правового регулювання  ведення передвиборної агітації в Інтернеті 

доповідач – Cус Михайло Сергійович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Совгиря О.В. 

 

28. Проблема визначення енергетичних інтересів у конституційному праві України 

доповідач – Цибка Андрій Анатолійович – аспірант 2 року навчання Інституту законодавства Верховної Ради України 

науковий керівник – канд. юрид. наук Оржаховська А.А. 

 

29. Проблема фінансування політичних партій в Україні 

доповідач – Чернявський Олександр Владиславович – студент 2 курсу Інституту підготовки кадрів до органів юстиції 

України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид наук, асист. Мохончук Б.С. 

 

30. Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні: законодавча база та міжнародні стандарти 

доповідач – Шаповалова Ірина Юріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Стрєльцова О.В. 
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31. Політична опозиція, як інститут громадянського суспільства: теоретико–історичний аспект 

доповідач – Штаченко Марина Олександрівна – студентка 1 курсу Навчально–наукового інституту інформаційної 

безпеки Національної академії Служби безпеки України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Окіпюк В.Т. 

 

32. Моделі конституційно–правового статусу людини і громадянина: співвідношення ліберальної та мусульманської 

концепцій 

доповідач – Явтушенко Олександр Володимирович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Кравцова З.С. 

 

33. Деякі процесуальні проблеми розгляду конституційної скарги 

доповідач – Яковлева Тамара – студентка 2 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–правовий 

коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

 

 

 

С е к ц і я 3 

ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ 

ауд.449 

 

Модератори секції канд. юрид. наук, доц. Теремцова Ніна Володимирівна 

канд. юрид. наук, асист. Дубов Геннадій Олексійович 

Секретар секції студент 2 курсу Явтушенко Олександр Володимирович 

 

1. Критерії виділення галузей права: проблеми та перспективи  

доповідач – Бердичевський Валентин Ігорович – студент 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Кравченко М. Г.  

 

2. Правова держава як модель організації постіндустріального суспільства  

доповідач – Березна Анастасія Миколаївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Богдан О. В.  

 

3. Теорія демократичної держави в концепції Карла Поппера  

доповідач – Борисова Анастасія Олексіївна – студентка 1 курсу Національної академії Служби Безпеки України 

науковий керівник – канд. політ. наук, доц. Косілова О.І. 

 

4. Спільні ознаки правотворчих актів органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 

доповідач – Ващенко Андрій Михайлович – аспірант юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Дзейко Ж.О. 

 

5. Революційне звичаєве право і революційна правосвідомість: проблема співвідношення 

доповідач – Видриган Віталій Сергійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П.  

 

6. Диктатура пролетаріату, декларативне «конституційне право» та реальність 

доповідач – Вікторук Севастіан Олегович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Мірошниченко М. І.  

 

7. Проблема впровадження інституту президентства за проектом Конституції Європейського Союзу 

доповідач – Волошин Микола Володимирович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Теремцова Н. В.  

 

8. Особливості права публічних осіб на приватне життя в демократичному суспільстві 

доповідач – Воркуєва Катерина Андріївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Кобан О. Г.   
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9. Культура мови юриста як невід’ємна складова його правової культури 

доповідач – Гаєва Катерина Геннадіївна – студентка 1 курсу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Качур В. О.  

 

10. Творчий аспект судового рішення в цивільній та господарській справі 

доповідач – Ганжа Олексій Геннадійович – студент 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Радутний О. Е.  

 

11. Теоретико–правова характеристика динаміки сучасної держави 

доповідач – Джураєва Олена Олексіївна – канд. юрид. наук, доц. кафедри загальнотеоретичної юриспруденції 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

  

12. Сучасний стан упорядкованості суспільних відносин як результат соціалізації права в Україні 

доповідач – Дідич Тарас Олегович – канд. юрид. наук, доц., докторант юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

  

13. Теолого–соціологічне розуміння права як основа морально–етичної парадигми суспільного розвитку 

доповідач – Дричик Богдана Володимирівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Богдан О. В.  

 

14. Проблема деформації правосвідомості в Україні 

доповідач – Калитенко Радислав  Олександрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Дубов Г. О.  

 

15. Зародження правового забезпечення правотворчої діяльності суддів в Україні 

доповідач – Кравчук Катерина Геннадіївна – аспірант юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Бобровник С. В.  

 

16. До питання інтеграції догматичного та історичного методів пізнання проблеми протидії організованій злочинності 

в Україні   

доповідач – Мельник Павло Олегович – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – док. юрид. наук, проф. Мірошниченко  М. І.  

 

17.Деякі аспекти взаємовпливу потреб людини та її прав 

доповідач – Наконечна Анна Михайлівна – асист. кафедри теорії та філософії права, аспірант 3 року навчання 

Львівського національного університету імені Івана Франка  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Рабінович П. М.  

 

18. Актуальні проблеми правового регулювання наукової діяльності в Україні 

доповідач – Новікова Євгенія Олександрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Теремцова Н. В.  

 

19. Проблемні аспекти методології науково–правових досліджень   

доповідач  – Новіцький Владислав Валерійович – аспірант 1 року навчання відділу теорії держави і права Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Оніщенко Н. М.  

 

20. Закріплення принципу гендерної рівності у конституціях європейських країн у першій половині ХХ століття 

доповідач – Онищенко Олександра Тарасівна  – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В.  

 

21. Категоріальний вимір ефективності права  

доповідач – Почепцов Юрій Володимирович – аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Бобровник С. В. 
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22. Концепти «міжнародного верховенства права» та «верховенства права у його міжнародному вияві»: до питання 

теоретико-правового розмежування понять 

доповідач – Ремінська Юлія Юріївна – аспірант 2 року навчання кафедри теорії права та держави Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Малишев Б. В.  

 

23. Єдність та боротьба протилежностей позитивного та природного права 

доповідач – Романчук Андріана Григорівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Бобровник С. В.  

 

24. Доповідь Венеційської Комісії 2011 року та її значення для уніфікованого розуміння верховенства права 

доповідач – Руда Марина Едуардівна – студентка 1 курсу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Качур В. О.  

 

25. Біометричні дані як засіб захисту прав людини у сучасному світі 

доповідач – Сичов Богдан Сергійович – студент 3 курсу юридичного факультету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Заморська Л. І. 

 

26. Про доступність до правової допомоги в Україні 

доповідач – Чернега Андрій Петрович – канд. юрид. наук, доц. кафедри публічного та приватного права факультету права 

та міжнародних відносин Київського університету ім. Бориса Грінченка 

 

 

 

С е к ц і я 4 

ІСТОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ 

 

Підсекція 1 

ауд.314 

 

Модератори підсекції канд. юрид. наук, доц. Цвєткова Юліанна Володимирівна 

канд. юрид. наук, асист. Чубата Марина Валеріївна 

Секретар підсекції студентка 1 курсу Матушкіна Іванна Вікторівна 

 

1. Конституційне законодавство УНР і Української Держави гетьмана П. Скоропадського: порівняльно–правовий 

аналіз 

доповідач – Александрович Віталій Олександрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

2. Законодавчі підстави політики сегрегації в США в кінці 19–в першій половині ХХ ст. 

доповідач – Багнюк Діана Вікторівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 

 

3. Боротьба кримських татар за національно–державне самовизначення у 1917 році: історико–правовий аспект 

доповідач – Бараннік Валерія Валеріївна – студентка Навчально–наукового інституту інформаційної безпеки 

Національної академії Служби безпеки України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Окіпнюк В. Т. 

 

4. Політико–правові погляди Миколи Міхновського 

доповідач – Богданов Ярослав Юрійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

5. Історико–правове значення Акту злуки УНР і ЗУНР для сучасної України 

доповідач – Бурятова Валерія Олексіївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 
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6. Статус української мови та мов національних менших в УНР періоду Української Центральної Ради 

доповідач – Вус Діана Василівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

7. Історико–правовий аналіз доцільності створення інституту присяжних  в Україні 

доповідач – Гаврилюк Анастасія Дмитрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О.  

 

8. Еволюція поняття соціального захисту в законодавстві України 

доповідач – Галецький Ярослав Петрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Мірошниченко М. І. 

 

9. Розвиток культури і освіти як наслідок законотворчої діяльності урядів УНР та Української Держави: 

порівняльно–правовий аналіз 

доповідач – Глоба Анастасія Олександрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

10. Західноруське право в науковій спадщині М. Ф. Владимирського–Буданова 

доповідач – Гончаренко Максим Денисович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

11. Правове забезпечення земельних реформ в Українській Народній Республіці ЦР та Західноукраїнській Народній 

Республіці (порівняльно–правовий аналіз) 

доповідач – Господарець Діана Миколаївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Вовк О. Й. 

 

12. Еволюція форми державного правління в Україні 

доповідач – Грицун Юрій Юрійович – студент 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–правовий 

коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мацелюх І. А. 

 

13. До питання політико–правової оцінки Будапештського меморандуму 

доповідач – Грищук Ірина Василівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

14. Регулювання кримінально–правових відносин у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. 

доповідач – Громик Владислав Сергійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

15. Адвокатська професія в Античних країнах V ст. до н.е.–V ст. н.е. 

доповідач – Гунда Дарина Сергіївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 

 

16. Ідеї федералізму та національно–персональної автономії через призму державно–правової пропозиції Михайла 

Грушевського 

доповідач – Дем'янчук Олеся Борисівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Мірошниченко М. І. 

 

17. Історико–правові аспекти ліквідації Кримської Народної республіки (кінець 1917–перша половина 1918 р.) 

доповідач – Душкевич Вікторія Сергіївна – студентка 1 курсу Навчально–наукового інституту інформаційної безпеки 

Національної академії Служби безпеки України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Окіпнюк В. Т. 
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18. Правовий статус жінки в українському суспільстві: історико–правовий аналіз 

доповідач – Жила Мар'яна Василівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Мірошниченко М. І. 

 

19. Державно–церковні відносини в Римській імперії до легалізації християнства 

доповідач – Заболотна Нана Анатоліївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Мацелюх І. А. 

 

20. Правовий статус Православної Церкви за доби Української революції (1917–1921 рр.) 

доповідач – Зазуляк Ілля Іванович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Мацелюх І. А. 

 

21. «Еклога» як джерело українського права 

доповідач – Захарченко Ганна – студентка 4 курсу факультету правознавства Київського коледжу готельного 

господарства 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

22. З’їзд поневолених народів Росії 1917 року та його історичне значення для сьогодення 

доповідач – Зуйков Тимофій Дмитрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

23. До питання історіографії правового статусу Криму 

доповідач – Іванов Олександр Юрійович – викладач кафедри теорії та історії держави і права Національної академії 

Служби безпеки України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Окіпнюк В. Т. 

 

24. Законодавче забезпечення судоустрою за доби гетьмана Павла Скоропадського 

доповідач – Івкін Микола Юрійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

25. Особливості правотворчих процесів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського 

доповідач – Ільченко Іван Петрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

26. Законодавче забезпечення місцевого державного управління та самоврядування за доби Української держави П. 

Скоропадського 

доповідач – Ісакова Інна Василівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

27. Ознаки демократизму в конституції Пилипа Орлика 1710 р. 

доповідач – Карпяк Яна Анатоліївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

28. Кримське питання в політиці уряду Української Держави П. Скоропадського 

доповідач – Клименко Поліна Володимирівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

29. Закріплення права на носіння зброї в історії США 

доповідач – Ковальчук Борис Олександрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 
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30. Тенденції розвитку кримінального права в Російській імперії у ІІ половині ХІХ – початку ХХ століття 

доповідач – Ковальчук Ірина Леонідівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Мірошниченко М. І. 

 

31. Політико–правові погляди С. Дністрянського на становлення власної державності в Україні 

доповідач – Копишинський Віталій Анатолійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Вовк О. Й. 

 

32. Історико–правове значення Конституції УНР 1918 як важливої сторінки українського державотворення 

доповідач – Косташ Наталія Василівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

33. Голокост: трагедія єврейського народу через призму рядянської державної політики 

доповідач – Крамаренко Катерина Олександрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

34. Проблематика національно–персональної автономії в період революційних перетворень в Україні (1917–1918) 

доповідач – Лазаренко Катерина Олександрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

35. Інститут громадянства в Українській Народній Республіці в період Центральної Ради 

доповідач – Левкович Олексій Іванович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

36. Ідеологічні основи перших актів про права людини 

доповідач – Леонтієва Марина Вадимівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 

 

 

 

Підсекція 2 

ауд.331 

 

Модератори підсекції канд. юрид. наук, доц. Левчук Марія В’ячеславівна  

канд. юрид. наук, асист. Карпічков Віталій Олександрович 

Секретар підсекції студентка 1 курсу Чумак Оксана Юріївна 

 

 

1. Інститут прав людини в конституціях України 1918 та 1996 рр.: історично–порівняльний аналіз 

доповідач – Лютий Святослав Ігорович – студент 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–правовий 

коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мацелюх І. А. 

 

2. Концепція прaвoвoї держaви тa її реaлiзaцiя в зaкoнoтвoрчoму прoцесi Української Центральної Ради  

доповідач – Матушкіна Іванна Вікторівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

3. Церковний суд та його компетенція у Великому князівстві Литовському 

доповідач – Мацелюх Іванна Андріївна – канд. юрид. наук, докторант кафедри історії права та держави юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

4. Судоустрій та судочинство в Українській Державі гетьмана П. Скоропадського 

доповідач – Михайлішин Владислав Віталійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 
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5. Правовий статус українців в Румунії в міжвоєнний період 

доповідач – Музичук Микола Олександрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

6. Особливості функціонування інституту суду присяжних засідачів за Судовою реформою 1864 року в Україні 

доповідач – Наумова Валерія Євгенівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Вовк О. Й. 

 

7. П. П. Скоропадський і К. Г. Маннергейм: не втілені задуми будівничих незалежних України та Фінляндії 

доповідач – Нор Артем Тимофійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

8. Особливості проведення Міської реформи 1870 року в Україні 

доповідач – Овсійчук Ольга Геннадіївна  – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Вовк О. Й. 

 

9. Розмежування законодавчих повноважень між Українською Центральною Радою та Генеральним Секретаріатом 

доповідач – Осінська Дар‘я Сергіївна – студентка 2 курсу Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Єрмолаєв В. М. 

 

10. Становлення законодавства про охорону авторських прав в Англії  18–19 ст. 

доповідач – Осташевська Софія Володимирівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 

 

11. Особисті та майнові відносини подружжя в Арабському Халіфаті 

доповідач – Перепелюк Тетяна Василівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 

 

12. Законодавча техніка в період Директорії 

доповідач – Перкій Руслан Андрійович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

13. Виборче законодавство Австро–Угорської імперії з другої половини ХІХ ст. до створення ЗУНР 

доповідач – Підгурська Богдана Миколаївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

14. Система права та управління в іспанській колоніальній імперії 

доповідач – Полив’яна Іванна Олександрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 

 

15. Історико–правовий аналіз судової системи УНР 

доповідач – Пономарова Ірина Анатоліївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

16. Виникнення ідеї суфражизму та її юридичне оформлення у Великобританії в ХІХ – ХХ ст. 

доповідач – Практика Ірина Тарасівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Мацелюх І. А. 

 

17. Порівняльно–правовий аналіз військового законодавства Української держави та ЗУНР 

доповідач – Процько Максим Ігорович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Вовк О. Й. 
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18. Законодавство Наполеона Бонапарта та його вплив на судову реформу Російської імперії 

доповідач – Пузир Владислава Сергіївна – студентка 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мацелюх І. А. 

 

19. Інститут опіки та піклування за «Кодексом Законів про сім'ю, опіку, шлюб і про акти громадянського стану» від 

31 травня 1926 року 

доповідач – Риженко Тетяна Григорівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

20. Конституційно–правові гарантії прав людини за Конституцією УРСР 1937 р. 

доповідач – Романюк Ольга Олегівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Захарченко П. П. 

 

21. Історія становлення концепції «належної правової процедури» в США 

доповідач – Руда Оксана Анатоліївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 

 

22. Військове законодавство Української держави П.Скоропадського 1918 р. 

доповідач – Сердюков Микита Павлович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Вовк О. Й. 

 

23. Соціалістичні та націонал–демократичні ідеї розбудови української держави доби Центральної Ради 

доповідач – Серьогіна Валерія Володимирівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

24. Види злочинів та система покарань за звичаєвим правом Запорозької Січі 

доповідач – Сидоренко Олег Олегович – студент 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–правовий 

коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мацелюх І. А. 

 

25. Конституційне законодавство ЗУНР 

доповідач – Сінько Олена Андріївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор .наук, асист. Крижевський А. В. 

 

26. Проблема реалізації права на віросповідання в УРСР у 1929 – 1942 рр. 

доповідач – Ткач Тетяна Олександрівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

27. Особливості сімейно–шлюбного права у період Великого князівства Литовського XIV–XVI ст. 

доповідач – Харахаліль Лєра Лєндарівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

28.Основні напрямки розвитку кримінального права в Українській Державі  Павла Скоропадського 

доповідач – Хімін Юлія Сергіївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

29.Політика П. Скоропадського щодо формування особового складу вищих органів державної влади Української 

Держави 

доповідач – Цюприк Володимир Ігорович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 
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30. Механізм прийняття поправок до Конституції США 

доповідач – Черняхівська Людмила Францівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

31. Аналіз концепції національно–персональної автономії та спроби її впровадження за часів УНР 

доповідач – Чумак Оксана Юріївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

32. Англо–перські та російсько–перські договори ХІХ ст. як джерела права Ірану 

доповідач – Чупрій Діана Юріївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Карпічков В. О. 

 

33. Конституція УНР 1918 року та її вплив на розвиток конституційного законодавства України 

доповідач – Шикір Дмитро Олександрович – студент 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. істор. наук, асист. Крижевський А. В. 

 

34. Реформування британського парламенту в ХХ ст. 

доповідач – Шинкарук Анастасія Ярославівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Левчук М. В. 

 

 

 

С е к ц і я 5 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

ауд.106 

 

Модератори секції докт. юрид. наук, доц. Заярний Олег Анатолійович  

канд. юрид. наук, доц. Соломаха Артем Григорович 

Секретар секції аспірант 2 року навчання Медвідчук Ганна Василівна 

 

1. Класифікація суб’єктів правовідносин у сфері електронної ідентифікації та надання електронних довірчих послуг 

доповідач – Білоцерковець Назар Вікторович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Ващенко Ю.В. 

 

2. Окремі аспекти правового регулювання обробки персональних даних у соціальних мережах 

доповідач – Бойко Анна Миколаївна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Заярний О.А. 

 

3. Добровільне безоплатне донорство крові: перспективи правового регулювання в Україні 

доповідач – Волченко Олександра Павлівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Гревцова Р.Ю. 

 

4. Закон як підстава для обмеження права громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції 

доповідач – Говорун Віталіна Віталіївна – аспірант 3 року навчання Інституту права та суспільних відносин Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Фрицький Ю.О. 

 

5. Юридична сутність технологій штучного інтелекту: поняття та властивості 

доповідач – Голод Олександр Олександрович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Заярний О.А. 

 

6. Щодо питання реформування юридичної (правничої) освіти в Україні 

доповідач – Губанова Тамара Олексіївна – канд. юрид., наук, директор Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово–правовий коледж», Заслужений юрист України 
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7. Проблемні питання притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів 

доповідач – Довженко Богдана Миколаївна –  студентка 1 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

 

8. Значення фіксації юридичних фактів під час виконання смарт–контрактів 

доповідач – Дубняк Марія Вікторівна – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. відділу правового забезпечення 

інформаційних технологій Науково–дослідного інституту інформатики і права НАПрН України 

 

9. Правовий режим публічного майна: теоретичні аспекти 
доповідач – Задирака Наталія Юріївна – канд. юрид., наук, доц. кафедри адміністративного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

10. Щодо розуміння сутності державного регулювання 

доповідач – Казанцева Альона Олександрівна – аспірант 3 року навчання кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Ващенко Ю.В. 

 

11. Ознаки та цілі державного регулювання у сфері транспорту 

доповідач – Клинчук Вікторія Іванівна – аспірант 2 року навчання кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Ващенко Ю.В. 

 

12. Проблеми антикорупційної політики України та способи їх вирішення 

доповідач – Коіч Дімітрій Мирославович – учень 11 класу гімназії «Діалог», дійсний член КПНЗ «Київська мала академія 

наук учнівської молоді» 

науковий керівник – зав. відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 

молоді» Кот Т.Ю. 

 

13. Нормативне закріплення системи джерел адміністративного права України: проблеми і перспективи 

доповідач – Кравченко Михайло Георгійович – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

14. Проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про рекламу 

доповідач – Левченко Анастасія Олегівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Ващенко Ю.В. 

 

15. Кодифікаційні акти у законодавстві країн Європейського Союзу 

доповідач – Литвиненко Євген Юрійович – аспірант 2 року навчання кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Вільгушинський М.Й. 

 

16.Адміністративний порядок розгляду земельних спорів 

доповідач – Матчук Світлана Василівна – канд. юрид. наук, виклад. кафедри  адміністративного права і процесу 

Національної академії внутрішніх справ 

 

17. Електронне урядування в сфері охорони здоров’я 

доповідач – Міхровська Марина Станіславівна – канд. юрид. наук, асист. кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

18. Надання транскордонних адміністративних послуг: досвід Європейського Союзу та перспективи України 

доповідач – Михайлюк Яна Богданівна – канд. юрид. наук, ст. виклад. кафедри публічного та приватного права 

факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

19. Сутність та значення публічних закупівель в адміністративному праві України 

доповідач – Оврамець Юлія Олександрівна – випускниця юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Ладиченко В.В. 

 

20. Актуальні проблеми правового регулювання інституту лікарської таємниці 
доповідач – Охнич Уляна Андріївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Гревцова Р.Ю. 
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21. «Public administration», «New public management»,. «Good governance» як категорії сучасного адміністративного 

права України 

доповідач – Радишевська Олеся Ростиславівна – канд. юрид., наук, доц. кафедри адміністративного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

22. Особливості визначення кібероборони у Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

доповідач – Роллер Вікторія Миколаївна – ад’юнкт штатний науково–організаційного відділення Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Коропатнік І.М. 

 

23. Правове регулювання обробки біометричних персональних даних органами Національної поліції України 

доповідач – Романчук Марина Юріївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Заярний О.А. 

 

24. Особливості оскарження рішень про добровільне об’єднання територіальних громад 

доповідач – Скляренко Ігор Васильович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Радишевська О.Р. 

 

25. Обов’язок застосування практики Європейського суду з прав людини суб’єктами публічної адміністрації: 

законодавчі недоліки 

доповідач – Солодова Катерина Юріївна – аспірант 3 року навчання кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Мельник Р.С. 

 

26. Право суб’єкта персональних даних на заперечення проти використання його даних 

доповідач – Соляр Анастасія Віталіївна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Заярний О.А. 

 

27. Трискладовий текст обґрунтованості втручання у право на свободу мирних зібрань у практиці Європейського 

суду з прав людини 

доповідач – Філоретова Марія Вікторівна – аспірант 2 року навчання кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Смокович М.І. 

 

28. Міжнародний досвід захисту персональних даних органами публічного управління 

доповідач – Цьвок Мар'яна Степанівна – канд. юрид. наук, асист. кафедри адміністративного та інформаційного права 

Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» 

 

29. Захист права на конфіденційність персональних даних про стан здоров’я європейським судом з прав людини 

доповідач – Чернецова Євгенія Петрівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Заярний О.А. 

 

30. Правова природа інформаційних ресурсів та їх місце в інформаційно–комунікаційних системах 

доповідач – Чорноус Андрій Геннадійович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Вільгушинський М.Й. 

 

31. Деякі аспекти реалізації права фізичної особи «на забуття» в соціальних медіа 

доповідач – Шимановська Вікторія Олександрівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Заярний О.А. 

 

32. Охорона даних про пацієнтів в базах даних, створених на основі технологій розподілених реєстрів 

доповідач – Шрам Єлизавета Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Заярний О.А. 
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33. Актуальні питання визначення місця національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних 

сферах економіки, в системі органів влади України 

доповідач – Ященко Тетяна Василівна – аспірант 2 року навчання кафедри адміністративного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Ващенко Ю.В. 

 

 

 

С е к ц і я 6 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

ауд.153 

 

Модератори секції докт. юрид. наук, проф. Якимчук Наталія Яківна 

канд. юрид. наук, доц. Ковалко Наталія Миколаївна 

Секретар секції студент 2 курсу Сидоренко Дмитро Сергійович 

 

1. Поняття та зміст мікропруденційного регулювання у фінансово–правовій доктрині зарубіжних країн 

доповідач – Білозьор Олег Вікторович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Ковалко Н.М. 

 

2. Світовий досвід побудови системи соціальних (страхових) внесків 

доповідач – Ванюшин Павло Вікторович – студент 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Ковалко Н.М. 

 

3. Перспективи застосування Україною світового досвіду сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

доповідач – Головацька Анна Костянтинівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Губерська Н.Л. 

 

4. Імплементація положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) 

доповідач – Дудун Ольга Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Ковалко Н.М. 

 

5. Особливості фінансування діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, як спеціально уповноваженого органу щодо реалізації державної регуляторної 

політики 
доповідач – Житник Юлія Валеріївна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Якимчук Н.Я. 

 

6. Щодо зростання фіскальної спрямованості акцизного оподаткування 

доповідач – Казацька Маріанна Дмитрівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф Пришва Н.Ю. 

 

7. Офшорні зони як засіб мінімізації оподаткування 

доповідач – Кривовид Юлія Русланівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Ковалко Н.М. 

 

8. Аналіз інтегративної функції податку 

доповідач – Ломакін Микола Валентинович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Ковалко Н.М. 

 

9. Адміністративний механізм роботи суб’єктів податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні 

доповідач – Мельниченко Руслан Володимирович – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського 

національного торговельно–економічного університету 

науковий керівник – канд. юрид. наук, проф. Крегул Ю.І. 
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10. Біткоїн та Блокчейн. Надбання цифрового прогресу 

доповідач – Сидоренко Дмитро Сергійович –  студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Ковалко Н.М. 

 

11. Застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування в контексті оподаткування «прозорих осіб» 

доповідач – Туз Анастасія Вадимівна –  студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Лещенко Р.М. 

 

12. Теоретико–правові проблеми визначення поняття і сутності парафіскалітетів як обов’язкових платежів 
доповідач – Шевченко Дарина Сергіївна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Якимчук Н.Я. 

 

 

С е к ц і я 7 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

ауд.412 

 

Модератори секції докт. юрид. наук, проф. Діковська Ірина Андріївна 

докт. юрид. наук, доц. Кодинець Анатолій Олександрович  

канд. юрид. наук, доц. Панова Людмила Вячеславівна 

Секретар секції студентка 3 курсу Іванчук Віра Богданівна 

 

1. Сучасні підходи до розуміння категорії персональних даних 

доповідач – Бєлова Юлія Дмитрівна – аспірант Хмельницького університету управління та права 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Бориславська М.В. 

 

2. Поняття договору ескроу в правовій системі України та іноземних країн: порівняльно–правовий аспект 

доповідач – Білоус Юрій Ігорович – аспірант 1 року навчання кафедри цивільного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Майданик Р.А. 

 

3. Становлення ідеї моральності в сучасному цивільному праві 

доповідач – Валігура Катерина Юріївна – аспірант 3 року навчання кафедри цивільного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Безклубий І.А. 

 

4. Поняття та функції торгівельної марки, умови надання їй правової охорони 

доповідач – Василик Віталій Валентинович – керуючий Адвокатського бюро «Василика В.В.», адвокат, аспірант 

Київського університету права НАН України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Чернега А.П. 

 

5. Правове регулювання шлюбного договору в Україні 

доповідач – Василик Юлія Сергіївна – аспірант Київського університету права НАН України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Чернега А.П. 

 

6. Реалізація органами опіки та піклування дозвільної та охоронної функцій у практичній діяльності 

доповідач – Веренкіотова Ольга Валеріївна – канд. юрид. наук, викладач кафедри цивільного права і процесу 

Національної академії внутрішніх справ 

 

7. Гармонізація патентного законодавства України щодо лікарських засобів відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС 

доповідач – Волинець Інна Павлівна – аспірант 1 року навчання Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності 

НАПрН України 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Кодинець А. О. 

 

8. Дотримання особистих немайнових авторських прав при створенні пародії на твір  

доповідач – Герасимчук Єлизавета Андріївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Майданик Л.Р. 
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9. Актуальні питання визначення моменту виникнення права власності у покупця майна (товару) за договором 

купівлі–продажу в кредит 

доповідач – Горовенко Сергій Анатолійович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Дзера О.В. 

 

10. Правові аспекти захисту легітимних (законних) очікувань у площині цивільного права 

доповідач – Дем'янчук Юлія Ігорівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Рябоконь Є.О. 

 

11. Право на материнство та батьківство: до питання розширення законодавчої конструкції в контексті суб’єктів 

сімейного права 

доповідач – Дончак Ольга Дмитрівна – студентка 3 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–правовий 

коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

 

12. Спортивний коментар як об’єкт авторського права: практика зарубіжних держав і України 

доповідач – Дорошенко Дмитро Олександрович – аспірант 1 року навчання Науково-дослідного інституту 

інтелектуальної власності НАПрН України 

науковий керівник – канд. юрид. наук Штефан А.С. 

 

13. Корпоративний договір у законодавстві України: мета і особливості застосування 
доповідач – Єрменчук Христина Михайлівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Єфіменко Л.В. 

 

14. Перспективи діяльності патентних повірених в Україні в контексті реформи національної системи охорони 

інтелектуальної власності з врахуванням досвіду іноземних країн 

доповідач – Жигун Олег Олегович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Огнев’юк Г.З. 

 

15. Ознаки та зміст правомірності втручання у право власності юридичних осіб за Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод 

доповідач – Іваницький Андрій Миронович – аспірант 1 року навчання Хмельницького університету управління та права  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Димінська О.Ю. 

 

16. Правова природа договору про надання косметологічних послуг  

доповідач – Іванчук Віра Богданівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Дзера О. В. 

 

17. Незахищеність статусу набувача за договором довічного утримання 

доповідач – Кажукало Юлія Валеріївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Дзера О.В. 

 

18. До питання наявності методологічних проблем цивільного законодавства щодо обмеження цивільної дієздатності 
доповідач – Ключанська Анжеліка Ярославівна – студентка 3 курсу Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово–правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

 

19. Проблеми правового регулювання питань державної реєстрації ліцензійних договорів на використання 

торговельної марки 

доповідач – Кобильник Анастасія Олександрівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Первомайський О.О. 

 

20. Вопросы правовой квалификации экономических санкций в международном частном праве 
докладчик – Кононенко Денис Федорович – аспирант Национального университета «Одесская юридическая академия» 

научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Трояновский А.В. 
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21. Деякі проблеми емансипації неповнолітньої особи: сімейно–правовий аспект 

доповідач – Конопацька Катерина Емілівна – студентка 3 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

 

22. Поняття та види транскордонних переддоговірних зобов’язань 

доповідач – Куклєва Катерина Олександрівна – аспірант кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. Калакура В.Я. 

 

23. Формування статутного капіталу за допомогою криптовалюти 

доповідач – Лесняк Дарія–Анастасія Олегівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Цюра В.В. 

 

24. Обмеження спеціальних прав боржника як засіб боротьби з аліментною заборгованістю 

доповідач – Машкова Валерія Ігорівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Рябоконь Є.О. 

 

25. Проблеми розмежування фактичних тверджень та оціночних суджень як цивільно–правових категорій захисту 

честі, гідності та ділової репутації 

доповідач – Медведський Владислав Валерійович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Рябоконь Є.О. 

 

26. Підходи до поняття ризику комерціалізації інтелектуальної власності 

доповідач – Нагірний Олексій Володимирович –  аспірант 1 року навчання Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України 

науковий керівник – докт. юрид. наук., проф. Орлюк О.П. 

 

27.Форма договору будівельного підряду Форма договору будівельного підряду 

доповідач – Недошовенко Андрій Олексійович, аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Боднар Т.В. 

 

28.Органи управління товариств з обмеженою відповідальністю в Україні 

доповідач – Озадовський Ілля Леонідович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Первомайський О.О. 

 

29. Суб'єкти права у сфері архітектурної діяльності 

доповідач – Радченко Владислав Сергійович – студент 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Рябоконь Є.О. 

 

30. Роль спеціалізованого суду у захисті прав інтелектуальної власності 

доповідач – Радченко Юлія Юріївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Огнев’юк Г.З. 

 

31. До потреби врегулювання деяких законодавчих положень щодо аліментних зобов’язань 
доповідач – Рац Беатрисс Максимівна – студентка 3 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

 

32. Захист авторських прав на персонажі: українська та зарубіжна практика 

доповідач – Семенових Єлизавета Андріївна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук., асист. Москаленко К.В. 
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33. Аналіз поняття «запозичення» в авторському праві: сутність та класифікація 

доповідач –– Семенюк Катерина Олексіївна – аспірант 1 року навчання Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПрН України 

науковий керівник – докт. юрид. наук., проф. Мироненко Н.М. 

 

34. Принципи договірного права: проблеми тлумачення 

доповідач – Сергунін Єгор Вікторович – студент 3 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–правовий 

коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

 

35. Особливості захисту телеформату. Вітчизняний та міжнародний досвід 

доповідач – Смірнов Георгій Юрійович  – студент 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук., асист. Москаленко К.В. 

 

36. Суб’єктний склад ринку емітентів електронних грошей в Україні: проблеми та потенціальні шляхи їх вирішення 

доповідач – Тітова Ганна Олексіївна – аспірант 2 року навчання Хмельницького університету управління та права 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. Димінська О.Ю. 

 

37. Проблеми криптовалюти як об'єкта цивільних правовідносин 
доповідач – Школьний Владислав Володимирович – аспірант 1 року навчання кафедри цивільного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Діковська І.А. 

 

 

 

С е к ц і я 8 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС  

ауд.103А 

 

Модератори секції докт. юрид. наук, проф. Поєдинок Валерія Вікторівна 

докт. юрид. наук, проф. Лукач Ірина Володимирівна 

Секретар секції студент 2 курсу Срібняк Владислав Володимирович 

 

1. Корпоративний контроль щодо правочинів із заінтересованістю в акціонерних товариствах 

доповідач – Антузінська Крістіна Юріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лукач І.В. 

 

2. Проблемні аспекти процедури оскарження публічних закупівель 

доповідач – Бандровський Владислав Олександрович – студент 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Поєдинок В.В. 

 

3. Самозахист як форма захисту суб’єктивних корпоративних прав та інтересів учасників корпоративних відносин 

доповідач – Богуш Марина Костянтинівна – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лукач І.В. 

 

4. Арбітражна угода та інститут арбітрабельності в міжнародному комерційному арбітражі 

доповідач – Булайчук Ірина Юріївна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Винокурова Л.Ф. 

 

5. Перспективи впровадження корпоративної соціальної відповідальності в законодавство України 
доповідач – Герман Денис Олександрович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лукач І.В. 

 

6. Вдосконалення корпоративного управління в Акціонерних товариствах у 2017 – 2018 роках 

доповідач – Гориславська Аліна Сергіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Рєзнікова В.В. 
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7. Проблемні питання відповідальності адвоката у зв’язку з постановленням окремої ухвали в господарському 

процесі 

доповідач – Гужвій Наталія Миколаївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Россильна О.В.  

 

8. Заміна сторони у господарському процесі України 

доповідач – Гуляєв Микита Олександрович – студент 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Чернега В.М. 

 

9. До питання визначення сутності категорії інвестиційного ризику  та доцільності його страхування 

доповідач – Дударенко Валерія Валентинівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Пацурія Н.Б. 

 

10. Безпека на внутрішніх водних шляхах у системі принципів господарської діяльності на внутрішньому водному 

транспорті 

доповідач – Затулко Катерина Андріївна –  аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Рєзнікова В.В. 

 

11. Окремі питання державного контролю безпечності харчової продукції 
доповідач – Козлова Олена Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Панькова Л.О. 

 

12. Наглядові ради державних унітарних підприємств: дослідження законодавства на предмет їх створення та 

діяльності 

доповідач – Коцюбинська Надія Олександрівна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Поєдинок В.В. 

 

13. Співвідношення інститутів комерційного представництва та комерційного посередництва 

доповідач – Курей Марія Олександрівна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Россильна О.В. 

 

14. Електронне листування як доказ в господарському процесі України: проблеми та перспективи 

доповідач – Литвиненко Ольга Сергіївна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Рєзнікова В.В. 

 

15. Проблемні питання законодавчого регулювання договорів перестрахування в Україні 

доповідач – Лишенюк Валентина Костянтинівна– студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Поєдинок В.В. 

 

16. Новели законодавства щодо прийняття рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю 

доповідач – Малиш Діана Олександрівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Рєзнікова В.В. 

 

17. Правова природа депозитарного договору 
доповідач – Мельник Валерія Валеріївна – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Кологойда О.В. 

 

18. Проблеми та перспективи інституту похідного позову в Україні 

доповідач – Намака Катерина Андріївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Пацурія Н.Б. 
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19. Примирювальні процедури в господарському процесі 

доповідач – Патрик Соломія Петрівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Рєзнікова В.В. 

 

20. Експортно–кредитне агентство: проблеми функціонування в Україні 

доповідач – Петрик Соломія Володимирівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Россильна О.В. 

 

21. До питання вирішення спору між сторонами господарського договору бізнес–омбудсменом 

доповідач – Полосенко Ксенія Василівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Пожоджук Т.Б. 

 

22. Правовий статус державних корпоративних підприємств: проблемні аспекти 
доповідач – Попова Ольга Ярославівна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Поєдинок В.В. 

 

23. Особливості становлення інституту похідного позову 

доповідач – Река Вікторія Миколаївна – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лукач І.В. 

 

24. Окремі проблеми регулювання правового статусу страхових агентів 

доповідач – Рудковський Андрій Євгенович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Пацурія Н.Б. 

 

25. Узгоджені дії суб’єктів господарювання: тенденції правового регулювання 

доповідач – Савка Сніжанна Іванівна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Пацурія Н.Б. 

 

26. Корпоративний договір. Доцільність вжиття даного терміну у Законі України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю» 

доповідач – Середа Олена Віталіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лукач І.В. 

 

27.  Представництво інтересів сторін у судовій медіації 
доповідач – Сливінська Анна Володимирівна – студент 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Россильна О.В. 

 

28. Інвестиційний потенціал проектів державно–приватного партнерства у світі 

доповідач – Сороченко Антон Валерійович – канд. юрид. наук, доц. кафедри публічного управління та публічної служби 

Національної академії державного управління при Президентові України 

 

29. Поняття та місце публічних закупівель в системі господарського права України 

доповідач – Студенець Ірина Сергіївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Поєдинок В.В. 

 

30. Досудовий розгляд похідного позову в Україні 

доповідач – Челебій–Кравченко Юлія Костянтинівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лукач І.В. 
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31. Збільшення статутного капітала у товаристві з обмеженою відповідальністю за новим законом про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю 

доповідач – Чижевський Дмитро Васильович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лукач І.В. 

 

32. Проблемні аспекти представництва інтересів акціонерів 
доповідач – Ященко Неллі Леонідівна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Россильна О.В. 

 

 

 

С е к ц і я 9 

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ауд.406 

 

Модератори секції докт. юрид. наук, доц. Волинець Владислав Володимирович  

канд. юрид. наук, асист. Малюга Леся Юріївна  

Секретар секції студент 4 курсу Бохан Олексій Сергійович  

 

1.Поняття трудових спорів та їх класифікація 

доповідач – Бурлака Ольга Станіславівна – докт. юрид. наук, доц., проф. кафедри цивільного права і процесу 

Національної академії внутрішній справ 

 

2. Еволюція трудової деліктоздатності 

доповідач – Вавженчук Сергій Ярославович – докт. юрид. наук, доц., проф. кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

3. Монетизація пільг в Україні у наданні транспортних послуг 

доповідач – Клименко Ірина Костянтинівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. Малюга Л.Ю. 

 

4. Соціальний захист цивільного населення у зоні АТО 

доповідач – Кліменко Мілена Русланівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. Малюга Л.Ю. 

 

5. Категорія єдності та диференціації норм трудового права як сучасний феномен трудового права 

доповідач – Коваленко Олена Олександрівна – докт. юрид. наук, доц., проф. кафедри цивільно–правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 

 

6. Правове забезпечення ґендерної рівності на території України як важлива складова соціальної політики 

доповідач – Коломієць Катерина Вячеславівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. Малюга Л.Ю. 

 

7. Стандартизація якості соціальних послуг у сфері соціального захисту громадян в Україні 

доповідач – Комарницька Евеліна Володимирівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. Малюга Л.Ю. 

 

8. Соціальне страхування осіб, які надають послуги за договором цивільно–правового характеру: проблемний аспект 

доповідач – Кучма Ольга Леонідівна – докт. юрид. наук, доц., доц. кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

9. Трудовий договір як сучасна форма реалізації права на працю 

доповідач – Лаврова Інна Анатоліївна – аспірант 1 року навчання Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г.С. Сковороди 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Коваленко О.О. 
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10. Система медичного страхування: досвід Німеччини для України 

доповідач – Люлькун Мирослав Вікторович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук,  ст. наук. співроб. Малюга Л.Ю. 

 

11. Европейські соціальні стандарти як основа  формування соціальної політики України 

доповідач – Малюга Леся Юріївна – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

12. Природа диспозитивної (директивної) влади роботодавця 

доповідач – Мидель Андрій Михайлович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. С.Я. Вавженчук 

 

13. Народні звичаї у трудовій діяльності українців: досвід поколінь для трудового права 

доповідач – Новіков Денис Олександрович – канд. юрид. наук, доц. кафедри цивільно–правових дисциплін, 

господарського трудового права Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 

 

14. Державні субсидії в Україні: деякі проблемні питання 

доповідач – Понятишин Аліна Іванівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук,  ст. наук. співроб. Малюга Л.Ю. 

 

15. Правові основи Концепції гідної праці в проекті Трудового кодексу України 

доповідач – Сахарук Ірина Сергіївна – канд. юрид. наук, асист. кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

16. Державна соціальна допомога: теоретичний аспект 

доповідач – Сіньова Людмила Миколаївна – канд. юрид. наук, асист. кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

17. Грейдингова система оплати праці як альтернативна система оплати праці в Україні в умовах ринкової 

економіки 

доповідач – Фатєєв Ярослав,  Володимирович – студент 4 курсу Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г.С. Сковороди 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Коваленко О.О. 

 

18. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку прогулу 

доповідач – Шишлюк Вікторія Русланівна – канд. юрид. наук, асист. кафедри економічної теорії та фінансово–

економічної безпеки Одеської національної академії харчових технологій 

 

 

С е к ц і я 10. 

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

ауд.425 

 

Модератори секції докт. юрид. наук, доц. Бусуйок Діана Вікторівна  

канд. юрид. наук, доц. Ковальчук Тетяна Григорівна 

Секретар секції студентка 4 курсу Бадьора Наталія Сергіївна 

 

1. Правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні 

доповідач – Бадьора Наталія Сергіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Бусуйок Д.В. 

 

2. Перелік речових прав на землю за законодавством України та принцип numerus clausus 

доповідач – Балаценко Максим Ігорович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Мірошниченко А. М. 

 

3. Правове регулювання екологічної безпеки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: 

проблемні питання та шляхи вирішення 

доповідач – Бобруйко Ольга Юріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Бевз О.В. 
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4. Спосіб захисту у спорах щодо неотриманого органом місцевого самоврядування доходу у вигляді орендної плати за 

землю 

доповідач – Грабовський Віктор Вікторович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Марусенко Р.І. 

 

5. Правове становище особистих селянських господарств в Україні 

доповідач – Дерезенко Марта Вікторівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Носік В.В. 

 

6. Реалізація міжнародних стандартів із забезпечення процесуальних екологічних прав людини  в Україні 

доповідач – Джулай Юлія Андріївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Шомпол О.А. 

 

7. Правові засади охорони земель від опустелювання в Україні 

доповідач – Ербелідзе Алла Олександрівна –  студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Балюк Г.І. 

 

8. Правові засади розвитку інституту володіння землею 

доповідач – Заєць Олена Іванівна – канд. юрид. наук, доц. кафедри земельного та аграрного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

9. Правова природа позитивної відповідальності у сфері екології та її закріплення у екологічному законодавстві  

України 

доповідач – Іваницька Христина Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Шомпол О.А. 

 

10. Перспективи вдосконалення законодавства про виробництво органічної сільськогосподарської продукції 

доповідач – Кіт Анастасія Зіновіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук , доц. Марченко С.І. 

 

11. Філософсько–правова категорія рівності у забезпеченні захисту прав на землю в процесі застосування земельно–

правової моделі медіації 

доповідач – Кучерова Марія Петрівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Носік В.В. 

 

12. Особливості реорганізації сільськогосподарських підприємств за законодавством України 

доповідач – Марченко Світлана Іванівна – канд. юрид. наук, доцент кафедри земельного та аграрного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

13. Правові питання укладення договору страхування сільськогосподарської продукції  з державною підтримкою 

доповідач – Маслянко Оксана Анатоліївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук , доц. Марченко С.І. 

 

14. Проблеми правового захисту зайнятості громадян в особистому селянському господарстві 

доповідач – Мельник Таісія Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук , доц. Марченко С.І. 

 

15. Проблемні питання нотаріального оформлення аграрних розписок 

доповідач – Мороз Вікторія Юріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Марченко С.І. 
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16. Окремі проблеми способів захисту земельних прав у спорах з органами публічної влади 

доповідач – Ніколов Дмитро Петрович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Коломійцева Д.М. 

 

17. Проблемні аспекти юридичної долі державних актів на право колективної власності на землю після розпаювання 

земель 

доповідач – Новик Богдан Володимирович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Саркісова Т.Б. 

 

18. Екологічне правопорушення у сфері дозвільної системи щодо використання та охорони надр в Україні: правові 

аспекти 

доповідач – Орленко Марта Ігорівна – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Краснова М.В. 

 

19. До питання про способи систематизації аграрного законодавства 

доповідач – Петрина Христина Сергіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Бусуйок Д.В. 

 

20. Проблемні аспекти договору контрактації сільськогосподарської продукції 

доповідач – Придатко Софія Аркадіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Марченко С.І. 

 

21. Сучасні тенденції екологічної політики України в сфері поводження з відходами: правові аспекти  

доповідач – Семенець Роман Юрійович – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Краснова М.В. 

 

22. До питання про правові засади забезпечення екологічної безпеки та екологічної реабілітації територій на Сході 

України 

доповідач – Сидоркіна Катерина Павлівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Власенко Ю.Л. 

 

23. Заставні закупівлі зерна як засіб державної підтримки сільського господарства України 

доповідач – Соловйов Борис Олегович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Бусуйок Д.В. 

 

24. Окремі питання адаптації національного законодавства в сфері використання лісових ресурсів у сільському 

господарстві до законодавства Європейського Союзу 
доповідач – Сюйва Ірина Сергіївна – канд. юрид. наук, виклад. кафедри правознавства приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово–правовий коледж» 

 

25. Правове регулювання доступу іноземців до земель сільськогосподарського призначення в аспекті міжнародного 

досвіду земельних реформ іноземних країн 

доповідач – Хлівний Ярослав Миколайович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Марченко С.І. 

 

26. Актуальні проблеми утворення фермерських господарств без статусу юридичної особи 

доповідач – Чередніченко Анна Євгеніївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Марченко С.І. 

 

27. Правовий статус аграрного фонду України:проблемні питання 

доповідач – Чорний Євген Михайлович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Бусуйок Д.В. 
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28. Сімейне фермерське господарство як суб’єкт сільськогосподарського землекористування 

доповідач – Юрченко Елліна Станіславівна  – аспірант 3 року навчання  юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Коваленко Т.О. 

 

29. Питання правового регулювання експорту зерна з України 

доповідач – Якубович Ігор Ігорович  – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Коваленко Т.О. 

 

 

С е к ц і я 11 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ауд.408 

 

Модератори секції канд. юрид. наук, доц. Ільїна Оксана Валеріївна 

канд. юрид. наук, асист. Зеленська Марина Ігорівна 

Секретар секції студент 4 курсу Лебеденко Єгор Юрійович 

 

1. Особливості психічного ставлення до віку неповнолітньої (малолітньої) особи у складі умисного злочину: деякі 

теоретичні і правозастосовні підходи 

доповідач – Айдинян Анжела Василівна – канд. юрид. наук, ст. лаборант юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

2. Актуальні питання виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації 

доповідач – Бачинський Остап Володимирович – аспірант відділу аспірантури і докторантури Національної академії 

Служби безпеки України України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Найдьон Ю.О. 

 

3. Перспективи оскарження ухвал слідчих суддів, що стосуються обшуку та повернення вилученого в ході його 

проведення майна 

доповідач – Борисова Дар’я Дмитрівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» Національного університету «Одеська юридична 

академія» 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц., зав. каф. Гловюк І.В. 

 

4. Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами 

доповідач – Брижань Тетяна Ігорівна – студентки 2 курсу Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук Дубович О. В.  

 

5. Об’єктивні та суб’єктивні фактори механізму кримінальної поведінки 

доповідач – Вереша Роман Вікторович – докт. юрид. наук, доц., проф. кафедри кримінального та адміністративного права 

Академії адвокатури України 

 

6. Сучасні тенденції кримінально–правової охорони таємниці в Україні 

доповідач – Власенко Сергій Олексійович – студент 2 курсу Національного юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Харитонова О. В.  

 

7. Застосування заходів безпеки під час пред’явлення для впізнання поза  візуальним спостереженням: підстави та 

значення 

доповідач – Данкевич Марина Сергіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Кучинська О.П. 

 

8. Спеціалізація органів прокуратури (соціально–економічна природа та ознаки) 

доповідач – Єременко Юрій Анатолійович – аспірант 3 року навчання кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Прилуцький С.В. 
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9. Суть та значення взаємодії між слідчим, прокурором, адвокатом і судом у кримінальному провадженні 

доповідач – Єрьоменко Інна Василівна – гол. наук. співроб. відділу науково–методичного забезпечення участі прокурорів у 

кримінальному провадженні Науково–дослідного інституту Національної академії прокуратури України, аспірант заочної 

форми навчання ПВНЗ «Європейський університет»  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Власова Г.П. 

 

10. Деякі аспекти правового регулювання примусового лікування в кримінальному законодавстві країн Західної 

Європи 

доповідач – Жук Ілона Василівна – канд. юрид. наук, доц. кафедри кримінального права Національної академії 

внутрішніх справ 

 

11. Проблемні аспекти подання доказів стороною захисту під час застосування запобіжних заходів на стадії досудового 

розслідування 

доповідач – Каліновська Мар’яна Олегівна – аспірант кафедри кримінального права та процесу Хмельницького 

університету управління та права  

науковий керівник – канд. юрид. наук, декан Крушинський С.А. 

 

12. Генезис оцінки достовірності доказів 

доповідач – Козленко Анна Андріївна – прокурор Київської місцевої прокуратори № 7 м. Києва, аспірант Національної 

академії прокуратури України 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Власова Г.П. 

 

13.Процедури медіації (примирення) в кримінальному процесі 

доповідач – Комасюк Іванна Сергіївна, студентка 3 курсу Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Корчева Т.В. 

 

14. Домашнє насильство: проблеми визначення у кримінальному законодавстві України 

доповідач – Лебеденко Єгор Юрійович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Птащенко Д. С.  

 

15. До питання оскарження підозри у кримінальному процесі України 

доповідач – Максименко Наталя Валентинівна – аспірант 1 року навчання кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, доц. Гринюк В.О. 

 

16. Особи з психічними захворюваннями в системі кримінальної юстиції 

доповідач – Махно Катерина Олексіївна – студентка 2 курсу Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Хорошун О. В.  

 

17. Медіація в кримінальному праві України 

доповідач – Осітрова Юлія Олександрівна – студентка 2 курсу Національного юридичного університету імені  Ярослава 

Мудрого  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Гізімчук С. В.  

 

18. Міжнародний тероризм: сучасні проблеми і тенденції  

доповідач – Резнік Юлія Степанівна – канд. юрид. наук, виклад. відділу підготовки прокурорів з підтримання з 

підтримання державного обвинувачення в суді Національної академії прокуратури України 

 

19. Організація та проведення спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину: 

проблемні питання 
доповідач – Селюк Олександр Геннадійович – аспірант відділу аспірантури і докторантури Національної академії СБ 

України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, гол. наук. спів роб. Щербина Л.І. 

 

20. Щодо питання визначення допустимості доказів у кримінальному провадженні 

доповідач – Середа Юрій Миколайович – канд. юрид. наук, доц. кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
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21.Визначення «розумної підозри» з огляду на рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України 

доповідач – Сікорська Наталія Михайлівна - студентка 4 курсу Академії адвокатури України  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. М.Є.Громова.  

 

22. Використання соціальних мереж як форма протидії розслідуванню кримінальних правопорушень 

доповідач – Ткачук Богдан Павлович – аспірант 1 року навчання Національного університету «Острозька академія» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Гермасимчук О.П. 

 

23.Актуальні проблеми правового забезпечення кримінально-правової охорони державної таємниці в Україні 

доповідач – Трембач Ігор Ігорович, аспірант 2 курсу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

науковий керівник – докт. істор. наук, канд. юрид. наук, проф. Калашніков В.М. 

 

 

24. Спеціальний слідчий експеримент: окремі питання його реалізації 

доповідач – Форостян Олександр Сергійович – курсант 4 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Федченко В.М. 

 

25. Досвід Норвегії у сфері пробації: уроки для України 

доповідач – Чкан Ангеліна Володимирівни – студентка 5 курсу Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Новіков О. В.  

 

26. Кримінально–правова характеристика незаконної поруки лісу передбаченої ст. 246 КК України  

доповідач – Шармар Ольга Михайлівна – канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри кримінального права Національної 

академії внутрішніх справ; 

доповідач – Миронченко Руслана Віталіївна – курсант 3 курсу Навчально–наукового інституту №1 Національної академії 

внутрішніх справ 

 

27. Евтаназія: проблема життя та смерті 

доповідач – Шевчук Віталій Андрійович – студент 2 курсу Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Ющик О. І.  

 

28. Торгівля людьми як антисоціальне явище та засоби її протидії 

доповідач – Шостак Юлія Олександрівна – студентка 2 курсу Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара  

науковий  керівник – канд. юрид. наук, доц. Хорошун О. В.  

 

29.Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням у житло 

доповідач – Шульга Юлія, ст. лаборант кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф., зав. каф. Погороцький М.А. 

 

30. Взаємозв’язок як самостійна властивість доказів за КПК України 

доповідач – Шульгін Сергій – аспірант Міжнародного економіко–гуманітарного університету імені академіка Степана 

Дем’янчука  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Дроздов О.М. 

 

31. Протидія тероризму як напрям забезпечення національної безпеки  держави: теоретико-правовий аспект 

доповідач – Яригіна Сніжана Олександрівна – студентка 3 курсу Національної академії  Служби безпеки України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Окіпнюк В.Т. 
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С е к ц і я 12 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ауд.160 

 

Модератори секції канд. юрид. наук, асист. Прусенко Галина Євгеніївна 

канд. юрид. наук, асист. Шурин Олена Андріївна 

Секретар секції аспірант 2 року навчання Ткачук Анжеліка Олегівна 

 

1. Проблеми безоплатної правової допомоги в цивільному судочинстві України 

доповідач – Артем’єва Наталія Павлівна – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид наук, доц. Захарова О.С. 

 

2. Електронні докази як новела цивільного судочинства 

доповідач – Близнюк Валерія Олександрівна – студентка 5 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Сакара Н.Ю. 

 

3. Проблеми визначення малозначних справ у порядку спрощеного провадження 

доповідач – Ващенко Катерина Глібівна – студентка 1 року навчання ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Васильєва-Шаламова Ж.В. 

4. Електронне цивільне судочинство: перспективи впровадження в Україні 

доповідач – Видюк Альона Вікторівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Василина Н.В. 

 

5. Деякі проблеми місця проведення судового засідання за процесуальними новаціями в цивільному судочинстві 

доповідач – Гонтар Діана Валентинівна – студентка 3 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

 

6. Електронні докази та їх місце у класифікації доказів 

доповідач – Гусєв Олексій Юрійович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Притика Ю.Д. 

 

7. Малозначність справ у цивільному судочинстві як критерій їх розгляду у спрощеному провадженні  

доповідач – Заремба Уляна–Марія Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Крижанівський В.В. 

 

8. Врегулювання спору за участю судді як новела ЦПК України: переваги і недоліки законодавчого закріплення та 

проблеми практичної реалізації 

доповідач – Іверук Наталія Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Шурин О.А. 

 

9. Зустрічне забезпечення як новий спосіб захисту прав відповідача від можливих збитків, завданих забезпеченням 

позову 

доповідач – Коцюруба Анна Іванівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Кірєєва Н.О. 

 

10. Модель апеляції в цивільному процесі України 

доповідач – Кудзіновський Артем Сергійович – студент 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Притика Ю.Д. 

 

11. Особливості та проблемні питання судового розгляду справ про примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу 

доповідач – Куриліна Вікторія Володимирівна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук., асист. Шурин О.А. 
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12. До питання про суб’єкти подання зустрічного позову 

доповідач – Лабань Олена Олексіївна –  аспірант 4 року навчання Хмельницького університету управління та права  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц., зав. каф. Димінська О.Ю. 

 

13. Доктрина цивільної процесуальної безпеки у світлі деяких аспектів новілізації цивільного процесуального 

законодавства щодо принципу гласності 

доповідач – Мельник Ярослав Ярославович – канд. юрид. наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради 

України 

 

14. Роль суду в врегулюванні спору в цивільному процесі України 

доповідач – Приймак Єлизавета Петрівна – студентка 2 року навчання ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук., доц. Кірєєва Н.О. 

 

15. Теоретичні проблеми визначення секретаря судового засідання як учасника судового процесу  

доповідач – Рябченко Юрій Юрійович –  канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри цивільного права та процесу навчально-

наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України 

 

16. Проблеми застосування інституту штрафу в цивільному судочинстві 

доповідач – Світла Христина Миколаївна – студентка 3 курсу Приватного вищого навчального закладу «Фінансово–

правовий коледж» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, викл. Мельник Я.Я. 

  

17. Підтвердження кваліфікації спеціаліста як необхідний елемент його процесуального статусу 

доповідач – Старченко Олена Олегівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук., доц. Кірєєва Н.О. 

 

18. Зловживання процесуальними правами в контексті фіктивності дій учасників судового процесу 

доповідач – Ткачук Анжеліка Олегівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид наук, доц. Захарова О.С. 

 

19 Спрощене провадження як новела цивільного судочинства 

доповідач – Христенко Карина Миколаївна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Крижанівський В.В. 

 

20. Деякі проблемні аспекти врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі: порівняння з моделями 

судової медіації зарубіжних країн 

доповідач – Цехместрук Юлія Анатоліївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид наук, доц. Захарова О.С. 

 

21. Верховенство права у сучасному цивільному процесуальному праві України 

доповідач – Чернега Віталій Миколайович – канд. юрид. наук, доц. кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

22. Деякі питання застосування практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві 

доповідач – Шабалін Андрій Валерійович  – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. Центру правового забезпечення розвитку 

науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, адвокат 

 

23. Співвідношення зустрічного забезпечення із забезпеченням позову в цивільному процесі України 

доповідач – Шурин Олена Андріївна  – канд. юрид. наук, асист. кафедри правосуддя юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

24. Зустрічне забезпечення в цивільному процесі 

доповідач – Щиголь Олег Володимирович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Василина Н.В. 
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С е к ц і я 14 

НОТАРІАЛЬНИЙ, ВИКОНАВЧИЙ ПРЦЕС ТА АДВОКАТУРА 

ауд.108 

 

Модератори секції канд. юрид. наук, доц. Снідевич Олександр Станіславович 

канд. юрид. наук, асист. Дерій Олена Олександрівна 

Секретар секції аспірант 3 року навчання Слива Людмила Володимирівна 

 

1. Проблеми регулювання морально–етичного аспекту в нотаріальній діяльності 

доповідач – Біла Марія Андріївна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид наук, доц. Мельник І.С. 

 

2. Дотримання адвокатами норм професійної етики у соціальних мережах 

доповідач – Вершиніна Дар‘я Олегівна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Кухнюк Д.В. 

 

 

3. Проблематика доступу до професії нотаріуса в Україні: реформаційний аспект 

доповідач – Голобородько Максим Геннадійович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Дерій О.О. 

 

4. Монополія адвокатури в Україні та міжнародні зобов’язання держави 

доповідач – Горобець Андрій Анатолійович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Малярчук Л.С. 

 

5. Про зміни в бізнесі, які відбулися внаслідок запровадження адвокатської монополії 

доповідач – Денисюк Богдан Романович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Рабовська С.Я. 

 

6. Доступ до професії нотаріуса: актуальні питання 

доповідач – Дзюба Ольга Сергіївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Дерій О.О. 

 

7. До питання уникнення конфлікту інтересів адвокатом  

доповідач – Дячук Юрій Миколайович – студент 4 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Рабовська С.Я. 

 

8. Адвокатська монополія: вплив встановлених критеріїв представництва в суді на статус і можливості штатних 

юристів юридичних осіб 

доповідач – Корольчук Анастасія Василівна – студентка 4 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Рабовська С.Я. 

 

9. Актуальні проблеми теорії та практики нотаріального діловодства 

доповідач – Крайова Тетяна Сергіївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, асист. Дерій О.О.  

 

10. Конституційно–правове регулювання організації та діяльності адвокатури в Україні 

доповідач – Крушніцька Оксана Володимирівна – аспірант 1 року навчання юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

науковий керівник – докт. юрид. наук, зав. каф. Щербанюк О.В. 

 

11. Розширення функцій нотаріуса: проблеми і перспективи 

доповідач – Лиськова Інна Петрівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид наук, доц. Мельник І.С. 
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12. Особливості дисциплінарної відповідальності нотаріуса в Україні 

доповідач – Мітіна Тетяна Олексіївна – студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  

науковий керівник – канд. юрид наук, доц. Горбань Н.С. 

 

13. Нотаріальна таємниця як принцип нотаріального процесу: юридична природа та проблеми застосування 

доповідач – Романова Анна Андріївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид наук, асист. Дерій О.О. 

 

14. Проблематико–правові аспекти реалізації принципу незалежності при  здійсненні адвокатської діяльності 

доповідач – Руденко Катерина Сергіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид наук, асист. Кучер Т.М. 

 

15. Участь адвоката у медіативному вирішенні спорів, що виникають з адміністративних правовідносин 

доповідач – Слива Людмила Володимирівна – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид наук, проф. Фурса С.Я. 

 

16. Надання адвокату права на володіння вогнепальною зброєю 

доповідач – Татач Юрій Едуардович – студент 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Кухнюк Д.В. 

 

17. Аналіз пропонованих змін до правового регулювання діяльності регіональних органів адвокатського 

самоврядування 

доповідач – Тищенко Катерина Вікторівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Кухнюк Д.В. 

 

18. Проблематика закріплення правового статусу адвоката у процесі медіації 

доповідач – Шуст Наталія Анатоліївна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Кухнюк Д.В. 

 

19. Місце і роль адвоката у кримінальному процесі України 

доповідач – Бігунець Ірина Миколаївна  – аспірант Київського університету права НАН України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Чернега А. П.   

 

 

 

 

 

С е к ц і я 15 

FOREIGN LANGUAGES LEGAL SECTION 

ауд. 134 

 

Модератори секції докт. юрид. наук, проф. Коваленко Тетяна Олександрівна   

канд. юрид. наук, доц. Марусенко Роман Ігорович 

Секретар секції студентка 1 курсу ОР «Магістр» Пилипчук Оксана Петрівна 

 

1. Developing countries’ accession to the WTO’ s government procurement agreement 

доповідач – Допрофєєв Олександр Вікторович – аспірант Національного університету «Одеська юридична академія» 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Трояновський О.В. 

 

2. Appellate Procedures for Arbitral Awards: Development Perspectives 

доповідач – Загоруйко Ярослава Русланівна – студентка 1 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Поєдинок В.В. 

 

3. Bezpieczeństwo W Gminie 

доповідач – Karol Kujawiak – student II roku Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 
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4. Legal Peculiarities of Implementation of the European Union Acts in Ukraine 

доповідач – Колонтай Ксенія Олегівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Третяк Т.О. 

 

5. Self-regulatory profession organizations as the agents of the public administration 

доповідач – Левчишина Олена Леонідівна – аспірант 3 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Герасименко Є.С. 

 

6. Notion and Legal Basis of Land-Use Planning in the United Kingdom, the United States of America and Ukraine: 

Comparative Analysis 

доповідач – Михайленко Дарина Русланівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. юрид. наук, доц. Марусенко Р.І. 

 

7. Approximation of Ukrainian Legislation to the Transparency Requirements Established in Company Law of the European 

Union 

доповідач – Міцай Владислава Владиславівна – студентка 2 курсу ОР «Магістр» юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Лукач І.В. 

 

8. Zarządzanie Kryzysowe W Gminie 

доповідач – Julia Munik – student III roku Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

 

9. Prawne Formy Działania Administracji Publicznej 

доповідачі – Jacek Reszelewski – student III roku kierunku administracja licencjacka Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu;  

Milczrek Tomasz – student III roku kierunku administracja licencjacka Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

 

10. The Problem of Non–personal Voting in the Verkhovna Rada of Ukraine: the Ways to Solve It 
доповідач – Самойлова Карина Андріївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – докт. юрид. наук, проф. Мяловицька Н.А.  

 

11. Porządek Publiczny w Gminie 

доповідач – Hubert Smolarczyk – student I roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

 

12. Copyright: How Ukrainian Law Understands Public Licenses 

доповідач – Смородина Алла Євгенівна – аспірант 2 року навчання Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України 

науковий керівник – канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. Венецька М.В. 

 

 

С е к ц і я 16 

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (ПРАВО) 

ауд.257 

 

Модератори секції канд. філол. наук, виклад. Жигадло Олена Юріївна 

викл. Заярна Інна Сергіївна 

 

1. Main Features of Academic Style 

доповідач – Головацька Анна Костянтинівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. філол. наук, викл. Жигадло О.Ю. 

 

2. Use of Commas in English Academic Writing 

доповідач – Гусєв Олексій Юрійович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. філол. наук, викл. Жигадло О.Ю. 

 

3. Plagiarism: History and Degrees 

доповідач – Дрозд Артем Олександрович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. філол. наук, викл. Жигадло О.Ю. 
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4. Роль запитань та відповідей на заняттях з професійно орієнтованої іноземної мови 

доповідач – Жигадло Олена Юріївна – канд. філол. наук, викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

5. Ways of Talking about Numbers and Statistics 

доповідач – Костенко Андрій Олександрович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. філол. наук, викл. Жигадло О.Ю. 

 

6. Gender–free Legal Writing 

доповідач – Кравець Катерина Юріївна – викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

7. Summarising as a Specific Technique in English Academic Writing: its Purpose, Objectives and Process Stages 

доповідач – Кучерова Марія Петрівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – викл. Заярна І.С. 

 

8. Специфіка методики викладання англійської мови для фахівців з права 

доповідач – Левіщенко Марія Сергіївна – канд. філол. наук, відділ мовної підготовки Національної академії прокуратури 

України 

 

9. Purpose, types and main features of abstracts 

доповідач – Литвиненко Євген Юрійович – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – канд. філол. наук, викл. Жигадло О.Ю. 

 

10. Іншомовні слова в сучасній юридичній термінології 

доповідач – Петрів Ольга Олексіївна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – викл. Юзефович К.А. 

 

11. Towards the Importance of Vocabulary for English Academic Writing 

доповідач – Рафальська Олена Володимирівна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – викл. Заярна І.С. 

 

12. Abstract as a Piece of Academic Writing: Purpose, Types and Specific Features 

доповідач – Ремінська Юлія Юріївна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – викл. Заярна І.С. 

 

13. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача 

доповідач – Труська Ірина Володимирівна – студентка 1 курсу юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – викл. Юзефович К.А. 

 

15. Plagiarism as a Form of Academic Misconduct in Writing: its History and Degrees 

доповідач – Шевелюк Людмила Сергіївна – аспірант 2 року навчання юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

науковий керівник – викл. Заярна І.С. 

 

16. Новітні методики викладання іноземних мов для діючих та майбутніх фахівців з права 

доповідач – Шум Ольга Володимирівна – канд. філол. наук, ст. виклад. відділу мовної підготовки Національної академії 

прокуратури України 

 

17. Використання інструментів Google для дистанційного вивчення професійно–орієнтованої англійської мови 

доповідач – Юзефович Катерина Анатолїівна – викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  
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НОТАТКИ 


