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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

10
30

 – 11
00

 – реєстрація учасників Конференції (фойє біля актової зали); 
11

00
 – 12

30
 – відкриття Конференції, пленарне засідання (актова зала); 

12
30

 – 13
00

 – перерва; 
13

00
 – 15

30
 – засідання секцій (аудиторії: 232, 304, 305, 312, 314); 

 
На пленарному засіданні: виступи – 10 хв., доповіді – 20 хв. 

На засіданнях секцій: доповіді – до 7 хв., репліки, коментарі, питання – до 3 хв. 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Голова:  
Сідак В. С. д.і.н., к.ю.н., професор, член-кореспондент НАПН України, 

Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з 
наукової роботи ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» 

Співголова:  
Крупчан О. Д. д.ю.н., професор, академік НАПрН України, директор НДІ 

приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Члени Програмного комітету: 
Галянтич М. К. д.ю.н., професор, заступник директора з наукової роботи 

НДІ приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Гіжевський В. К. к.ю.н., професор, проректор, декан юридичного 
факультету ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» 

Француз А. Й. д.ю.н., професор, Герой України, Заслужений юрист 
України, Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, 
завідувач кафедри державно-правових дисциплін          
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Головко С. А. завідувач юридичного відділення Коледжу економіки, 
права та інформаційних технологій ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК» 

Гриняк А. Б. д.ю.н., с.н.с., завідувач відділу проблем договірного права 
НДІ приватного права і підприємництва імені академіка 
Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Двірська О. В. старший викладач кафедри державно-правових дисциплін 
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Заєць А. П. д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, 
радник ректора ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» 

Корольова В. В. к.ю.н., доцент, заступник декана ВНЗ «Університет 
економіки та права «КРОК» 

Кочин В. В. к.ю.н., учений секретар НДІ приватного права                     
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України 

Лічман Т. В. к.е.н., начальник науково-організаційного відділу               
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Луць В. В. д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Заслужений 
діяч науки і техніки України, завідувач відділу проблем 
приватного права НДІ приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Панова І. Ю. к.ю.н., доцент, заступник завідувача кафедри теорії та 
історії держави та права ВНЗ «Університет економіки та 
права «КРОК» 

Сумбаєва Л. П. директор Коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

 

http://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/pidrozdili/navchalni/koledzh-ekonomiki-prava-ta-informatsijnikh-tekhnologij/viddilennya-informatsijnikh-tekhnologij
http://www.krok.edu.ua/ua/pro-krok/pidrozdili/navchalni/koledzh-ekonomiki-prava-ta-informatsijnikh-tekhnologij/viddilennya-informatsijnikh-tekhnologij
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Відкриття Конференції: 
 
ГІЖЕВСЬКИЙ Володимир Казімірович – к.ю.н., професор, проректор, 

декан юридичного факультету ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 
 
Привітання учасників Конференції: 
 
СІДАК Володимир Степанович – д.і.н., к.ю.н., професор, член-

кореспондент НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, 
проректор з наукової роботи ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

 
ФРАНЦУЗ Анатолій Йосипович – д.ю.н., професор, Герой України, 

Заслужений юрист України, Лауреат премії імені Ярослава Мудрого, завідувач 
кафедри державно-правових дисциплін ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» 

 
ГАЛЯНТИЧ Микола Костянтинович – д.ю.н., професор, заступник 

директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

 
Доповіді: 
 

КОВАЛЬ Микола Васильович 
к.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного 

права і процесу та митної безпеки Університету 

державної фіскальної служби України 

 

Людина як суб’єкт, а її 

властивості як об’єкт 

дослідження юридичної науки 

 

КОХАНОВСЬКА Олена Велеонінівна 
д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, 

професор кафедри цивільного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Право на інформацію як основа 

громадянського суспільства 

 

УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович 
д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, 

Заслужений юрист України, директор Інституту 

економіко-правових досліджень НАН України 

 

Роль Господарського кодексу 

у стабілізації законодавства 

та економіки України 

 

 
 
Привітання учасників Конференції: 
 
НАКОНЕЧНА Наталія Василівна – проректор з науково-педагогічної 

роботи (корпоративне управління) ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК» 

 
СУМБАЄВА Людмила Петрівна – директор Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 
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СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 

Початок роботи 13
00

, аудиторія 314 

Керівник – ПАНОВА Ірина Юріївна – к.ю.н., доцент, заступник 

завідувача кафедри теорії та історії держави та права ВНЗ «Університет 

економіки та права «КРОК» 

 

Бабенко Юлія Володимирівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Права та обов’язки учнів в Україні 

Баликін Іван Ігорович 
к.і.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Національний склад репресованих у 

Донбасі в 1941-1982 рр. 

Булавіна Світлана Євгенівна 
докторант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 

к.і.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки 

Полонізація культурно-освітньої 

сфери 

Гетьман-П’ятковська 

Ірина Анатоліївна 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави 

і права ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» 

Юридична та моральна практична 

діяльність: теоретико-правові 

проблеми співвідношення 

Двірська Оксана Василівна 
старший викладач кафедри державно-правових дисциплін 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Становлення та розвиток медичного 

права в соціальному вимірі 

Дідич Тарас Олегович 
к.ю.н., доцент, докторант юридичного факультету 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Наукове пізнання правоутворення: 

методолого-правовий аспект 

Донченко Тетяна Василівна 
студентка ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Суть позитивістської теорії права 

Золотухіна Ольга Миколаївна 
здобувач Київського університету туризму, 

економіки і права 

Шляхи вдосконалення практики 

функціонування нотаріату в Україні 

Каневська Віра Дмитрівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Громадянське суспільство: поняття, 

основні риси та його структурні 

елементи 

Корченов Тарас Сергійович 
студент Коледжу, економіки права 

та інформаційних технологій 

Служба безпеки України в системі 

державних органів України 

Костюковська Алла Петрівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Українські землі в період Першої 

світової війни 

Крамаренко Борис Сергійович 
студент ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Перспективи розвитку інституту 

монархії у світі 

Логош Вікторія Дмитрівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Міжнародний досвід у сфері 

правового виховання молоді 
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Лутченко Наталія Володимирівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Сутність патріархальної теорії 

походження держави 

Магдич Надія Павлівна 
студентка ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Проблеми тлумачення норм права 

Мисаревич Наталия Валентиновна 
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского 

и международного права ЧУО «БИП-Институт 

правоведения», Беларусь, г. Гродно 

Особенности магдебургского права 

на Белорусских землях 

Опалинський Ярослав Юрійович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Монархія як форма державного 

правління 

Панова Ірина Юріївна 
к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Теоретико-правові проблеми 

класифікації нормативних актів 

Державного центру Української 

Народної Республіки в екзилі 

Сергеєва Маргарита Євгеніївна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Принцип конфіденційності в 

юридичній практичній діяльності 

Смолко Анна Василівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Демократія як цінність для 

суспільства 

Сорокопуд Вікторія Олегівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Різноманітність теорій виникнення 

держави 

Філіпенко Анастасія Сергіївна 
к.ю.н., доцент кафедри спеціальних дисциплін 

та адміністративної діяльності Донецького 

юридичного інституту МВС України 

Особливості визначення терміну 

«неповнолітній» в законодавстві 

України 

Хопта Ольга Сергіївна 
здобувач Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Теоретико-правові аспекти 

взаємодії принципів судочинства та 

принципів права 

Шевченко Олена Станіславівна 
здобувач кафедри теорії держави та права 

Національної академії внутрішніх справ 

Пробудження ідеї державного 

солідаризму в Україні сьогодні на 

прикладі поглядів французького 

мислителя Леона Буржуа 

Шемякіна Ольга Олегівна 
аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Норми права як особливий різновид 

соціальних норм 
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СЕКЦІЯ 2 

КОНСТИТУЦІЙНЕ, МУНІЦИПАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

 

Початок роботи 13
00

, аудиторія 312 

Керівник – БАЛИКІНА Людмила Ігорівна – к.ю.н., голова циклової 

комісії з фундаментальних і професійно-орієнтовних дисциплін юридичної 

підготовки Коледжу економіки, права та інформаційних технологій               

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

 

Баликіна Людмила Ігорівна 
к.ю.н., ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» 

Інститут парламентаризму як один із 

чинників розвитку громадянського 

суспільства в Україні 

Ващенко Валерий Артурович 
аспирант кафедры международного права 

и международных отношений Национального 

университета «Одесская юридическая академия» 

О значении Гарвардского проекта о 

праве международных договоров в 

кодификации института денонсации 

Горєлов Денис Олегович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Конституція 1710 року – ідея 

демократичної держави: аналіз основних 

аспектів в розрізі сьогодення 

Дорофеев Александр Викторович 
аспирант кафедры международного права 

и международных отношений Национального 

университета «Одесская юридическая академия» 

Опыт регулирования системы 

государственных закупок США 

Липко Інна Вікторівна 
рядовий міліції, 

курсант Національної академії внутрішніх справ 

Право озброєних конфліктів як галузь 

міжнародного права 

Любашенко Вячеслав Игоревич 
аспирант Национального университета «Одесская 

юридическая академия» 

Экстратерриториальное применение 

обязанности государства защищать 

население от геноцида, этнических 

чисток, военных преступлений и 

преступлений против человечества 

Мануїлова Катерина Вікторівна 
к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права 

та міжнародних відносин Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

Роль дипломатичного захисту в 

механізмі захисту прав людини 

Митник Ірина Віталіївна 
учениця Спеціалізована школа № 252 

імені В. Симоненка 

Роль ментальності в конституційному 

процесі України 

Разумей Ігор Вікторович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Актуальні питання розвитку 

конституційного права України в 

сучасних умовах євроінтеграції 

Самунь Владислав Петрович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Актуальні питання реформування 

судової влади в Україні 

Шахбазян Карина Суренівна 
к.ю.н., старший науковий співробітник Центру 

інтелектуальної власності та передачі технологій 

НАН України 

Розвиток міжнародно-правового 

регулювання охорони прав 

інтелектуальної власності у цифровому 

середовищі 
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Шеляженко Юрій Вадимович 
голова Громадської організації «Інститут душевної 

релігії», магістр ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» 

Шляхи подолання дискримінації у праві 

на свободу совісті та релігії 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3-1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІСТИКИ 

(МАТЕРІАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ) 

 

Початок роботи 13
00

, аудиторія 304 

Керівник – КОЧИН Володимир Володимирович – к.ю.н., учений 

секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

 

Біленко Віталій Ігорович 
аспірант НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Нормативне регулювання допоміжних 

репродуктивних технологій в Україні 

Бутенко Марія Олегівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Правове регулювання участі 

неповнолітніх осіб у цивільному 

процесі 

Галянтич Микола Костянтинович 
д.ю.н., професор, заступник директора з наукової 

роботи НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Правові проблеми забезпечення 

житлових прав громадян України 

Гетманцев Максим Олександрович 
к.ю.н., науковий співробітник НДІ приватного права 

і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 

Окремі недоліки нормативної 

регламентації питань правового 

захисту від насилля у сім’ї 

Горбаченко 

Олександра Володимирівна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

До питання змісту права власності 

Даценко Каріна Юріївна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Право людини на охорону здоров’я: 

загальна характеристика 

Дем’янчук Олег Олегович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Актуальні проблеми захисту честі та 

гідності фізичної особи у цивільному 

праві 

Заіка Юрій Олександрович 
д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права 

і процесу Національної академії внутрішніх справ 

Свобода заповіту потребує додаткових 

гарантій 

Караханян Карен Гургенович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Співвідношення правоздатності і 

суб’єктивного цивільного права 

Кіріяк Оксана Василівна 
к.ю.н., доцент кафедри приватного права 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 

Вплив загальної психологічної 

підготовки судді на рівень його 

професійної компетенції 
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Коваль Анна Миколаївна 
к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Правове регулювання інформованої 

згоди на медичне втручання 

Кохановська Олена Велеонінівна 
д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, 

професор кафедри цивільного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Проблемні питання відповідальності 

подружжя за зобов’язаннями 

Кохановський Велеонін Олексійович 
аспірант кафедри цивільного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Припинення (розірвання) договору 

про надання туристичних послуг у 

зв’язку з істотною зміною обставин 

Кочин Володимир Володимирович 
к.ю.н., учений секретар Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Відносини саморегулювання у 

предметі досліджень цивільного права 

Пижов Олександр Михайлович 
юрисконсульт ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» 

Співвідношення принципів 

громадянського суспільства та 

цивільного права 

Резнік Ганна Олегівна 
к.ю.н., старший науковий співробітник НДІ 

приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Про право дитини на особисте життя 

та його обмеження 

Софіюк Тарас Олександрович 
юрисконсульт ТОВ «Радіонікс» 

Умови визнання права фізичної особи 

на ознайомлення з особистими 

паперами, переданими до фонду 

бібліотек або архівів 

Старинець Катерина Олександрівна 
аспірантка кафедри міжнародного приватного права, 

Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Регулювання відносин 

переддоговірної відповідальності в 

цивільному законодавстві Франції 

Хобор Рамана Богданівна 
аспірант Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 

Особливості регулювання майнових 

відносин подружжя за шлюбним 

договором в окремих країнах 

Чернега Віталій Миколайович 
к.ю.н., старший викладач Київської державної 

академії водного транспорту імені гетьмана 

Петра Конашевича-Сагайдачного 

Механізм сімейно-правового 

регулювання очима цивіліста-

сучасника 

Шишка Роман Богданович 
д.ю.н., професор, завідувач сектором інтелектуальної 

власності та інноваційних технологій Київського 

університету права НАН України 

Щодо розуміння цивільно-правової 

відповідальності 

Штанько Артем Олександрович 
к.ю.н., с.н.с., докторант Національної академії 

прокуратури України 

Концепції права на захист у доктрині 

цивільного права 
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СЕКЦІЯ 3-2 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІСТИКИ 

(МАТЕРІАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ) 

 

Початок роботи 13
00

, аудиторія 305 

Керівник – СОЛТИС Ніна Борисівна – к.ю.н., с.н.с., старший науковий 

співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

 

Біленко Маріанна Сергіївна 
к.ю.н., старший науковий співробітник 

НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Підприємництво як правова категорія 

Богустов Андрей Алексеевич 
к.ю.н., доцент, заместитель директора по учебной 

и научной работе Гродненского филиала «БИП – 

Институт правоведения», г. Гродно, Беларусь 

Ценные бумаги как объекты 

имущественных отношений в 

модельном законе «О 

предпринимательстве» 

Васильєв Сергій Володимирович 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного процесу 

Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 

Моделі переговорів у цивільному 

судочинстві: міжнародний досвід 

Воронов Климентій Євгенійович 
студент Запорізького національного університету 

Трансформація інституту 

представництва у зв’язку з 

запланованими змінами законодавства 

Гуцуляк Володимир Казимирович 
аспірант НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Розмежування договору на проведення 

пошукових робіт та договору про 

надання послуг авторського нагляду 

Зуб Олексій Юрійович 
аспірант кафедри цивільного процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Системи спрощених процедур за ЦПК 

та КАС України: порівняльна 

характеристика 

Кашканова Наталія Геннадіївна 
аспірантка Київського університету права 

НАН України 

Юридичний зміст медико-біологічного 

експерименту як наукознавчої 

категорії 

Комзюк Леонід Трохимович 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри інтелектуальної 

власності Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Імплементація до Польського 

законодавства деяких положень 

Директиви 2006/115/ЄС: досвід для 

України 

Кононенко Денис Фёдорович 
аспирант кафедры международного права и 

международных отношений Национального 

университета «Одесская юридическая академия» 

Нерешенные задачи закона Украины 

«О санкциях»: вопросы обеспечения 

интересов субъектов 

внешнеэкономической деятельности 

Корнієнко Юлія Ігорівна 
науковий співробітник НДІ приватного права 

і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 

 

До питання права власності на об’єкти 

незавершеного будівництва, які 

знаходяться в іпотеці 
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Крижна Валентина Миколаївна 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права № 2 

Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник 

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України 

До питання визнання судом 

позначення добре відомою 

торговельною маркою 

Малий Вадим Васильович 
студент Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана 

Загальні положення про електронний 

договір 

Навроцька Юлія Вячеславівна 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права 

та процесу Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

Достовірність доказів у цивільному 

процесі 

Олефіренко Владислав Юрійович 
студент Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

Роль рецепції Римського приватного 

права в розвитку сучасного цивільного 

законодавства України 

Первомайський Олег Олексійович 
к.ю.н., доцент, старший науковий співробітник НДІ 

приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доцент кафедри 

цивільного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Перспективи застосування різних 

«стандартів доказування» в 

цивільному процесуальному праві 

України 

Пленюк Мар’яна Дмитрівна 
к.ю.н., старший науковий співробітник 

НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Строки (терміни) – юридичні факти чи 

ні ? 

Рассомахіна Ольга Андріївна 
к.ю.н., доцент кафедри цивільного та трудового права 

Київського університету права НАН України 

Порушення прав на торговельні марки 

шляхом зазначення позначень на веб-

сайтах та відповідальність за них 

Сахаров Леонід Олександрович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Захист права інтелектуальної 

власності: актуальні проблеми 

Солтис Ніна Борисівна 
к.ю.н., с.н.с., старший науковий співробітник 

НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

Застосування юридичної категорії 

«угода» у цивільному законодавстві 

Трояновський Олександр Васильович 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права 

та міжнародних відносин Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

Інститут реторсій у міжнародному 

приватному праві 

Чабан Олена Анатоліївна 
здобувач кафедри цивільного та трудового права 

Київського університету права НАН України 

Поняття «тяжка хвороба» як 

юридичний факт в законодавстві 

України 

Шабалін Андрій Валерійович 
молодший науковий співробітник 

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України 

До питання про співвідношення 

судового наказу зі судовим рішенням 

 

 

 



 12 

СЕКЦІЯ 4 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 

 

Початок роботи 13
00

, аудиторія 305 

Керівник – ЧЕРНЕНКО Олена Анатоліївна – к.ю.н., старший науковий 

співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

 

Гольцева Аліна Юріївна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Національна та світові моделі 

корпоративного управління: 

порівняльно-правовий аспект 

Задніпровський Микола Сергійович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Особливості правового регулювання 

біржової торгівлі в Україні 

Кицик Ярослав Романович 
молодший науковий співробітник НДІ приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 

Окремі проблеми рекомендування та 

використання примірних договорів у 

сфері енергетики 

Красний Максим Володимирович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Особливості правового становища 

товариства з обмеженною 

відповідальністю та товариства з 

додатковою відповідальністю 

Устименко Владимир Анатольевич 
д.ю.н., профессор, член-корреспондент НАПрН 

Украины, Заслуженный юрист Украины, директор 

Института экономико-правовых исследований НАН 

Украины 

Роль Хозяйственного кодекса в 

стабилизации законодательства и 

экономики Украины 

Череднікова Тетяна Миколаївна 
здобувач Інституту економіко-правових досліджень 

НАН України 

Правове регулювання біржової 

торгівлі нафтою 

Черненко Олена Анатоліївна 
к.ю.н., старший науковий співробітник 

НДІ приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

До питання декодифікації 

господарського законодавства 

 

 

 

 



 13 

СЕКЦІЯ 5 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Початок роботи 13
00

, аудиторія 312 

Керівник – КОВАЛЬ Анна Миколаївна – к.ю.н., доцент кафедри 

державно-правових дисциплін ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

 

Безрук В’ячеслав Миколайович 
аспірант Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Правове регулювання державної 

кадрової політики у сфері державного 

управління 

Дараганова Ніна Володимирівна 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного, 

фінансового та інформаційного права Київського 

національного торговельно-економічного 

університету 

Зміст терміну «адміністративно-

правове регулювання охорони праці в 

Україні» 

Дмитренко Емілія Станіславівна 
д.ю.н, професор, головний науковий співробітник 

відділу досліджень проблем злочинності у сфері 

службової діяльності та корупції Науково-дослідного 

інституту Національної академії прокуратури України 

Удосконалення фінансового 

законодавства України – нагальна 

потреба сьогодення 

Легуша Юлія Сергіївна 
учениця Спеціалізованої школи № 291з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

Складності правового регулювання 

децентралізації в Україні 

Пацалюк Олексій Валерійович 
ад’юнкт докторантури та аспірантури Національної 

академії внутрішніх справ 

Правове забезпечення діяльності 

Міністерства внутрішніх справ 

України в умовах реформування 

Петракова Катерина Олегівна 
здобувач Національної академії державного 

управління при Президентові України, магістр 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Державно-управлінський вплив на 

міжсекторне соціальне партнерство у 

суспільстві: правовий аспект 

Рущак Аліна Миколаївна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Актуальні проблеми адміністративно-

правового статусу внутрішньо 

переміщених осіб в Україні 

Федченко Марія Сергіївна 
студентка Національної академії внутрішніх справ 

Відновлення втраченого провадження 

як особлива стадія адміністративного 

судочинства 

Хмара Сергій Сергійович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Правовий аналіз механізму реалізації 

штрафних балів як виду 

адміністративного стягнення 

Яременко Олександр Іванович 
к.держ.упр., доцент, завідувач кафедри правознавства 

Вінницького державного педагогічного університету 

Офіційна державна інформація як 

об’єкт правових відносин: поняття та 

особливості 
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СЕКЦІЯ 6 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ 

ТА ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СУДОВИХ, ПРАВОЗАХИСНИХ 

ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

 

Початок роботи 13
00

, аудиторія 232 

Керівник – ТАРАСОВА Ірина Вікторівна – к.ю.н., доцент, доцент 

кафедри державно-правових дисциплін ВНЗ «Університет економіки та права 

«КРОК» 

 

Атаманчук Вікторія Вікторівна 
студентка ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» 

Проблеми розумності строків 

відкриття кримінального провадження 

та шляхи їх вирішення 

Берлінська Катерина Олександрівна 
курсант ВНЗ Інститут кримінально-виконавчої служби 

Принципи взаємодії поліції з органами 

місцевого самоврядування в Україні 

Бернацька Жанна Петрівна 
учениця Гімназії № 191 імені П. Г. Тичини 

Реформа силових інститутів держави 

як фактор демократизації України 

Гербеда Анастасія Вікторівна 
Учениця Гімназії № 315 з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Правові аспекти реформ у МВС 

Гордійчук Віра Володимирівна 
студентка Навчально-наукового інституту права 

імені І. Малиновського Національного університету 

«Острозька академія» 

Ухилення від призову за мобілізацією 

Горєлова Вероніка Юріївна 
к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін 

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» 

Необхідність попередження злочинів, 

що здійснюються внаслідок 

психологічного впливу на людину 

окультними засобами 

Грекова Лілія Юріївна 
асистент Навчально-наукового Юридичного інституту 

Національного авіаційного університету 

Панчишак Романа Андріївна 
студентка Навчально-наукового Юридичного 

інституту Національного авіаційного університету 

До питання сутності криміналістичної 

характеристики та її значення у 

розкритті кримінальних 

правопорушень в сучасних умовах 

Дяченко Вікторія Вікторівна 
студентка ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» 

Суд присяжних: наукова думка про 

нього в Україні та досвід зарубіжних 

країн 

Журавлёв Антон Олегович 
студент Колледжа экономики, права 

и информационных технологий 

Уголовно-правовая характеристика 

покушения на преступление 

Запорожець 

Анастасія Олександрівна 
студентка Національної академії внутрішніх справ 

Організована злочинність в Україні 

Ільченко Сергій Юрійович 
к.ю.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 

Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем 

боротьби з організованою злочинністю при РНБО 

України 

Актуальні проблеми, пов’язані із 

кваліфікацією незаконного обігу зброї, 

боєприпасів та вибухових речовин 
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Косяк Наталія Вікторівна 
студентка Національної академії внутрішніх справ 

Актуальні проблеми кваліфікації 

злочину доведення до самогубства 

Кропивка Руслан Олегович 
аспірант Національної академії 

Служби безпеки України 

Процесуальне керівництво 

прокурором досудовим 

розслідуванням 

Круць Дар’я Миколаївна 
студентка Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Деякі проблеми законодавчого 

закріплення вікової межі спеціальних 

суб’єктів в чинному КК України 

Луценко Мар’ян Михайлович 
к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових дисциплін 

Бердянського університету менеджменту 

і бізнесу 

Транснаціональна організована 

злочинність та її співвідношення з 

тероризмом 

Мазур Олександр Вікторович 
к.ю.н., доцент, адвокат, доцент кафедри державно-

правових дисциплін ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» 

Правовий статут захисника за чинним 

КПК України 

Навроцька Віра Вячеславівна 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінально-правових 

дисциплін Львівського державного університету 

внутрішніх справ 

Межі свободи від самовикриття та 

викриття близьких родичів й членів 

сім’ї 

Полянський Дмитро Вадимович 
студент Коледжу економіки, права 

та інформаційних технологій 

Деякі проблеми предмета злочину в 

чинному КК України 

Попелюк Олександр Борисович 
експерт Науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України у Рівненській 

області 

Особливості проведення судової 

експертизи документів 

бухгалтерського, податкового обліку 

і звітності 

Сербін Надія Юріївна 
студентка Національної академії внутрішніх справ 

Проблеми латентної злочинності в 

Україні 

Сичевський Віталій Вікторович 
начальник Головного слідчого управління Служби 

Безпеки України, здобувач Національної академії 

Служби Безпеки України 

Актуальні проблеми, пов’язані із 

забезпеченням права особи на захист 

під час дистанційного кримінального 

провадження 

Сушак Валерія Михайлівна 
студентка Національної академії внутрішніх справ 

Актуальні проблеми криміналістичної 

методики розслідування злочинів 

Тарасова Ірина Вікторівна 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри державно-правових 

дисциплін ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК» 

Актуальні питання дотримання 

розумних строків під час судового 

розгляду кримінальної справи 

Туробова Світлана Олексіївна 
студентка Національної академії внутрішніх справ 

Напрямки оптимізації взаємодії 

правоохоронних органів у 

розслідуванні та розкритті злочинів 

Шошин Сергей Владимирович 
к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного, 

экологического права и криминологии Саратовского 

национального исследовательского государственного 

университета имени Н. Г. Чернышевского 

Ограничение свободы как мера 

уголовного наказания в современных 

условиях 

Щербина Леонід Іванович 
к.ю.н., с.н.с., головний науковий співробітник НОЦ 

Національної академії Служби Безпеки України 

Щодо проблеми визначення 

корупційних злочинів 

http://lvduvs.edu.ua/
http://lvduvs.edu.ua/
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