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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
21 квітня 2011 року 
 
900 – 1000 – реєстрація учасників та оформлення відряджень 
1000 – 1100 – пленарне засідання – ауд. 329 червоного корпусу Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; зустріч учасників конференції з організаційним комітетом 
1100 – 1500 – робота секцій 
1500 – 1530 – перерва 
1530 – 1700 – робота секцій 
1700 – 1800 – підбиття підсумків та закриття конференції – ауд. 329 червоного корпусу Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Організаційний комітет конференції 
 
1. Григорук В.І. – проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса      
Шевченка, професор. 
2. Гриценко І.С. – голова оргкомітету, декан юридичного факультету, д.ю.н., доцент. 
3. Берзін П.С. – заступник голови оргкомітету, заступник декана з наукової роботи, д.ю.н., доцент. 
4. Лотюк О.С. –заступник декана з навчальної роботи на денному відділенні, д.ю.н., доцент. 
5. Мірошниченко А.М. – заступник декана з міжнародних зв’язків, д.ю.н., доцент. 
6. Кіреєва Н.О. – заступник декана з виховної роботи, к.ю.н., доц. 
7. Андрушко П.П. – к.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права та кримінології. 
8. Безклубий І.А. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри теорії та історії держави і права; 
9. Котюк І.І. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри криміналістики; 
10. Ковальчук Т.Г. - к.ю.н., доц., завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права; 
11. Майданик Р.А. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри цивільного права; 
12. Фурса С.Я. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри правосуддя; 
13. Пришва Н.Ю. – д.ю.н, проф., завідувач кафедри фінансового та адміністративного права; 
14. Портнов А.В. - д.ю.н, проф., завідувач кафедри конституційного права; 
15. Щербина В.С. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри господарського права; 
16. Бобонич Є.Ф. – завідувач НДС “Центр досліджень проблем прав людини”; 
17. Нестор В.Р. – голова Наукового товариства студентів та аспірантів юридичного факультету, 
студент 1-го курсу магістратури; 
18. Коровченко Я.В. – вчений секретар організаційного комітету, студентка 4-го курсу. 
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Наукові керівники секцій  
 
Ахтирська Н.М. – к.ю.н., доц. .кафедри криміналістики 
Балюк Г.І. – д.ю.н., проф. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Біленчук П.Д. – к.ю.н., доц. кафедри криміналістики 
Бондарєва М.В. – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя 
Воронова Л.К. – д.ю.н., доц. кафедри адміністративного та фінансового права 
Герасименко Є.С. – к.ю.н., доц.. кафедри адміністративного та фінансового права 
Дзюба В.Т. – к.ю.н., доц. кафедри кримінального права та кримінології 
Діковська І.А. – к.ю.н., доц. кафедри цивільного права 
Дудар С.К. – ас. кафедри теорії та історії держави та права 
Дуюнова О.М. – к.ю.н., доц. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Дячук Л.В. – к.іст. н., доц. кафедри теорії та історії держави та права 
Задоєнко О.В. – ас. кафедри правосуддя 
Задоя К.П. – к.ю.н., ас. кафедри кримінального права та кримінології 
Ільїна Н.Л – к.ю.н., ас. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Кабанець Н.І. – к.ю.н., ас. кафедри теорії та історії держави та права 
Ковальчук Т. Г. – к.ю.н., доц. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Крижанівський В.В. – к.ю.н., ас. кафедри правосуддя 
Кіреєва Н.О. – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя 
Кудрявцева О.М. – ас. кафедри конституційного права 
Левчук М.В. – к.ю.н., ас. кафедри теорії та історії держави та права 
Марусенко Р.І. – к.ю.н., доц. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Мірошниченко А.М. – д.ю.н., доц. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Носік В.В. – д.ю.н., проф. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Отраднова О.О. – к.ю.н., доц. кафедри цивільного права 
Панасюк О.Т. – к.ю.н., доц. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Панова Л.В. – к.ю.н., доц. кафедри цивільного права 
Пацурія Н.Б. – к.ю.н., доц. кафедри господарського права 
Повар П. О. – к.ю.н., доц. кафедри господарського права 
Позняк Е.В. – к.ю.н., доц. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Поєдинок В.В. – к.ю.н., доц. кафедри господарського права 
Попова А.В. – к.ю.н., доц. кафедри господарського права 
Радченко Л.І. – к.ю.н., доц. кафедри цивільного права 
Сабодаш Р.Б. – к.ю.н., ас. кафедри цивільного права 
Середюк В.В. – ас. теорії та історії держави та права 
Сінькевич О.В. – к.ю.н., доц. кафедри конституційного права 
Сиза Н.П. – к.ю.н., доц. кафедри правосуддя 
Совгиря О. В. – к.ю.н., доц. кафедри конституційного права 
Тищенко О.В. – к.ю.н., доц. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Цвєткова Ю.В. – к.ю.н., доц. кафедри теорії та історії держави та права 
Цюра В.В. – к.ю.н., доц. кафедри цивільного права 
Черноус С.М. – к.ю.н., доц. кафедри трудового, земельного та екологічного права 
Шамрай В.В.. – к.ю.н., ас. кафедри конституційного права 
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Робоча група студенів: 
 
Бережанський Геннадій – член НТСА, студент 2-го курсу; 
Вельган Марина – член НТСА, студентка 2-го курсу; 
Зборовський Богдан – керівник секретаріату НТСА, студент 1-го курсу магістратури; 
Кормило Михайло – член НТСА, студент 2-го курсу; 
Косткіна Юлія – член НТСА, студентка 2-го курсу; 
Макарчук Роман – член НТСА, студент 2-го курсу; 
Мельниченко Руслан – член НТСА, студент 2-го курсу; 
Рахнянська Тамара – заступник голови НТСА, студентка 1-го курсу магістратури; 
Федикович Павло – член НТСА, студент 2-го курсу. 
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Секція -  Права людини 
 

 
Керівники – доц. Совгиря О. В., ас. Шамрай В.В.. 
Секретар - Косткіна Юлія, студентка 2-го курсу 
 
1. До питання визнання фізичної особи як суб’єкта міжнародного права 
доповідач – Бережанський Геннадій Іванович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Чехович Т.В. 
 
2. Проблема захисту прав ВІЛ-інфікованих в Україні 
доповідач – Вітик Уляна Зиновіївна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 5 курс) 
науковий керівник – к.ю.н. Мотиль В.І. 
 
3. Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні 
доповідач – Даниленко Дар'я Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Сінькевич О.В. 
 
4. Право людини на достатнє харчування 
доповідач – Кліценко Наталія Костянтинівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс)  
науковий керівник – ас. Москалюк О.В. 
 
5. Деякі аспекти застосування Європейським судом з прав людини Конвенції про захист прав 
людини  
доповідач – Корінець Юлія Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
4 курс)  
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рудоквас О.С. 
 
6. Впровадження в Україні Уповноваженого з прав дитини з урахуванням зарубіжного досвіду 
доповідач – Косткіна Юлія Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник – ас. Москалюк О.В.  
 
7. Діяльність омбудсмана щодо захисту прав дитини 
доповідач - Кудрявцева Олена Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
асистент) 
 
8. Вирішальний крок України у боротьбі проти морського піратства: правові аспекти та шляхи 
подолання проблеми 
доповідач – Куріленко Олена Петрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Шамрай В.В. 
 
9. Проблема правового регулювання «права на смерть» у сучасному законодавстві 
доповідач – Моткова Ольга Дем'янівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Сінькевич О.В. 
 
10. Міжнародне співробітництво у боротьбі з торгівлею жінками як засіб захисту їх прав і свобод 
доповідач – Падох Оксана Іванівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс)  
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рудоквас О.С. 
 
11. Торгівля людьми як прояв порушення прав людини: підходи до визначення поняття, 
історичний аспект та шляхи розв’язання проблеми на сучасному рівні 
доповідач – Регнер Ганна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Шамрай В.В. 
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12. Щодо питання легалізації евтаназії 
доповідач – Самокиш Катерина Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Шукліна Н.Г. 
 
13. Міжнародні засоби захисту прав людини 
доповідач – Цикало Аліна Ігорівна (Фінансово-правовий коледж Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Чехович Т.В. 
 
14. Актуальні питання боротьби з піратством 
доповідач – Черниш Тетяна Вікторівна (Криворізький факультет Національного університету «Одеська 
юридична академія») 
науковий керівник – к.ю.н. Бойченко Г.М. 
 
15. Права ВІЛ-позитивних людей в Україні 
доповідач – Шкаровський Денис Олегович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н. доц. Сінькевич О.В. 
 
16. Проблемні аспекти принципів громадянства України та їх відповідність міжнародно-правовим 
стандартам 
доповідач – Якимець Ольга Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
2 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Шукліна Н.Г. 
 
17. Загальні та спеціальні норми міжнародних договорів щодо використання мови 
доповідач - Янковська Галина Василівна (Навчально-науковий інститут права та психології Національної 
академії внутрішніх справ, викладач) 

 
Секція - Теорія держави та права 

 
Керівники – ас. Дудар С. К., ас. Кабанець Н. І., ас. Середюк В. В. 
Секретар – Балаценко Максим, студент 2-го курсу 
 
1. Precedent in Lithuania: causes, advantages and problems 
speaker  - Donatas Murauskas (Vilnius University Faculty of Law, Vilnius, Lithuania) 
 
2. Критика Ф. Достоєвським правового нігілізму в романі «Злочин і кара» 
доповідач - Балаценко Максим Ігорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Машков А.Д. 
 
3. Праворозуміння як чинник прийняття судового рішення (про роль домінуючого праворозуміння 
у філософії правосуддя) 
доповідач - Бігун В’ячеслав Степанович (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
к.ю.н.) 
 
4. Аналогія права та аналогія закону в працях вчених Київського університету 
доповідач - Виговська Ірина Валеріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
1курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Левчук М.В. 
 
5. Концепція неоелітаризму як доктрина ефективного державно-правового будівництва 
доповідач - Гвоздецький Андрій Миронович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Ковальчук О.М. 
 
6. Роль інтегративної теорії права у формуванні праворозуміння 
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доповідач - Герасименко Марк Валерійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3 курс) 
науковий керівник - к.філ.н., доц. Толкачова Н.Є. 
 
7. Особливості, що визначають феномен мусульманського права і їх вплив на сучасний 
цивілізаційний розвиток 
доповідач - Глущенко Ганна Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Ковальчук О.М. 
 
8. Правова свідомість: поняття, сутність та прояви у суспільстві 
доповідач - Григор‘єва Олена Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Ковальчук О.М. 
 
9. Проблеми існування прогалин у правозастосовчій діяльності України та шляхи їх подолання 
доповідач - Довга Лілія Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Теремцова Н.В. 
 
10. Співвідношення правового імунітету та суміжних понять 
доповідач - Кобрін Артем Євгенович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Безклубий І.А. 
 
11. Acguis communautaire як правовий феномен 
доповідач - Комзюк Віктор Леонідович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник – д.ю.н., доц. Гриценко І.С. 
 
12. Ідея права за вченням про ноосферу Володимира Вернадського 
доповідач - Костенко Андрій Олександрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Дзейко Ж.О. 
 
13. Евристика праворозуміння: загальний підхід 
доповідач – Костенко Олександр Борисович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
к.ю.н., доц.) 
 
14. Зобов`язання із заподіяння шкоди та юридична відповідальність: проблеми розмежування 
доповідач - Кочкодан Ігор Вікторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Безклубий І.А. 
 
15. Відмежування закономірностей реалізації закону від близьких за змістом категорій 
доповідач - Кравченко Михайло Георгійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, здобувач) 
науковий керівник - проф., к.ю.н. Котюк В.О. 
 
16. Проблеми визнання судового прецеденту як джерела права у чинному законодавстві України 
доповідач - Лукіша Катерина Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - проф., д.ю.н. Безклубий І.А. 
 

17. Етнопсихологічні особливості особистості правопорушника при формуванні девіантних форм поведінки. 
доповідач – Машков Андрій Андрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Малишев Б.В. 
 
18. Джамахірія як нетипова форма державного правління: теоретико-правові аспекти 
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доповідач - Мельник Олександр Володимирович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Ковальчук О.М. 
 
19. Проблеми реалізації принципу верховенства права в Україні 
доповідач - Митник Олена Віталіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Дзейко Ж.О. 
 
20. Значення судової влади у реалізації «влади права» 
доповідач - Мовчан Віктор Вікторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Безклубий І.А. 
 
21. Сучасні тенденції розвитку та реалізації принципу верховенства права 
доповідач - Наливайко Олег Юрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.філ.н., доц. Толкачова Н.Є. 
 
22. Інтегративне впровадження ідей соціалістичної та соціальної концепцій побудови держави в 
контексті норм Конституції України 
доповідач - Скорич Олена Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Ковальчук О.М. 
 
23. Концепція еліт В’ячеслава Липинського  
доповідач - Слободян Володимир Ярославович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Безклубий І.А. 
 
24. Порівняльна характеристика історико-соціологічного і нормативно-соціологічного підходів до 
праворозуміння у працях вчених Київського університету 
доповідач - Ткачук Анжеліка Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц.  Ковальчук О.М. 
 
25. Про правові вигадки 
доповідач - Федун Антон Анатолійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Малишев Б.В. 
 
26. Історична школа права в контексті аксіологічного підходу до праворозуміння 
доповідач - Хаврук Володимир Олександрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Ковальчук О.М. 
 
27. До питання про правотворчу функцію суду  
доповідач - Шацька Богдана Іванівна (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 4 
курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Кубко Є.В. 
 
28. Правові теорії Нового часу в контексті розуміння сучасного стану органів влади 
доповідач - Ярошовець Оксана Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Безклубий І.А. 
 
29. Ієрархія норм українського та міжнародного права 
доповідач - Яцишин Юлія Михайлівна  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - проф., д.ю.н. Яцищин М.М. 

 
Секція -  Історія держави та права 
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Керівники – доц. Цвєткова Ю.В., доц. Дячук Л.В., ас. Левчук М.В.  
Секретар – Вельган Марина, студентка 2-го курсу 
 
1. Адміністративне управління на Буковині в період її перебування у складі Австрії в кінці XVIII – 
на початку XX ст.: проблеми розвитку 
доповідач – Бевз Андрій Ігорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., доц. Захарченко П.П. 
 
2. Las Siete Partidas (Сім Партид) – збірник іспанського середньовічного звичаєвого права 
доповідач – Бурбан Назар Володимирович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Левчук М.В. 
 
3. Генезис преторського едикту в римському приватному праві 
доповідач – Вельган Марина Романівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник – к.іст.н., доц. Дячук Л.В.  
 
4. Концепція соціальної правової держави Б. Кістяківського 
доповідач - Гамуляк Василина-Роксолана Василівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник - д.ю.н., доц. Гриценко І.С. 
 
5. Литовські статути як об’єкт дослідження медієвістики в Україні 
доповідач – Гриценко Марія Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник - к.філ.н., доц. Толкачова Н.Є. 
 
6. Передумови становлення методології права в українській юридичній науці 
доповідач – Дубов Геннадій Олексійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Безклубий І.А. 
 
7. Теоретико-правові аспекти перспективи заснування в Україні інституту суду присяжних 
доповідачі - Луцький Михайло Ігорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс), 
Джундієт Віктор Сергійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник - д.ю.н., доц. Захарченко П.П. 
 
8. Правові стосунки між національними громадами середньовічного українського міста в контексті 
взаємодії їх звичаєвих норм 
доповідач – Жовтяк Лідія Євгенівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Левчук М.В. 
 
9. До питання про форми союзів чоловіка і жінки у Стародавньому Римі 
доповідач – Качур Віра Олегівна (Національний університет біоресурсів і природокористування, к.ю.н.) 
 
10. Становлення судових органів в Українській Державі Гетьмана Скоропадського (1918 р.)  
доповідач – Мурашко Наталія Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник – д.ю.н., доц. Захарченко П.П. 
 
11. Характеристика середньовічного міського права на прикладі міста Страсбурга 
доповідач – Омельянович Олеся Тарасівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
1 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц.  Цвєткова Ю.В. 
 
12. Снеми як первинний державний колегіальний орган влади Київскої Русі 
доповідач – Чернявська Богдана Вадимівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
1 курс) 
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науковий керівник – ас. Алібекова О.Г. 
 
13. Конституція Пилипа Орлика – перша конституційно-правова пам’ятка українського права 
доповідач – Широкова Олена Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник – ас. Алібекова О.Г. 
 

Секція -  Конституційне право 
 

Керівники – доц. Сінькевич О.В., ас. Кудрявцева О. М.,  
Секретар – Казанцева Альона, студентка 3-го курсу. 

 
1. Удосконалення правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
доповідач – Бачинська Ольга-Марія Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., проф., Шукліна Н.Г.  
 
2. Реалізація принципів соціальної держави в Україні 
доповідач – Бандура Володимир Іванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., проф., Шукліна Н.Г.  
 
3. Порядок проведення референдуму за конституцією Швейцірії та України: порівняльний аналіз 
доповідач – Белей Єлизавета Несторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
спеціаліст) 
науковий керівник - д.ю.н., доц. Лотюк О.С.  
 
4. Проблема подвійного громадянства в Україні: зарубіжний досвід, шляхи вирішення, законодавча 
пропозиція 
доповідач – Бухтіярова Крістіна  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс 
магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильченко О.П. 
 
5. Щодо доцільності створення Конституційної Асамблеї і засад її діяльності 
доповідач – Войтенко Аліса Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - ас. Москалюк О.В. 
 
6. Електронне голосування в Україні 
доповідач – Гандзюк Ірина Богданівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Совгиря О.В. 
 
7. Чи можлива відповідальність Президента України за неналежне виконання повноважень? 
доповідач – Денисюк Сніжана Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Совгиря О.В. 
 
8. До проблеми відсутності легітимної процедури прийняття нової Конституції України  
доповідач – Дзігора Єлизавета Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Васильченко О.П. 
 
9. Конституція України, як правовий фундамент системи джерел конституційного права України 
доповідач – Жерносеков Ігор Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
спеціаліст) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Шукліна Н.Г. 
 
10. До питання про вотум недовіри уряду 
доповідач – Журба Ярина Миколаївна (Центр політико-правових реформ (аналітичний центр м. Київ)) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Стецюк П.Б. 
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11. Докази в конституційному процесі 
доповідач – Іванов Олександр (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Шукліна Н.Г. 
 
12. Проблеми удосконалення зовнішньополітичної діяльності України 
доповідач – Ісаєнко Анастасія Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Рудоквас О.С. 
 
13. Конституційно-правові аспекти статус українських міст у складі Російської імперії 
доповідач – Іщенко Олександр Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Шукліна Н.Г. 
 
14. Перспективи запровадження інституту конституційної скарги в Україні 
доповідач – Казанцева Альона Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Ковалко Н.М. 
 
15. Особливості набуття громадянства України 
доповідач – Козаченко Вікторія (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Шукліна Н.Г. 
 
16. Двопалатний парламент в Україні: ризики та перспективи 
доповідач – Козаченко Ольга (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Ковалко Н.М. 
 
17. Вдосконалення конституційно – правового статусу народного депутата України 
доповідач – Козубенко Ольга Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Шукліна Н.Г. 
 
18. Нагородний процес як вид юридичного процесу 
доповідач – Коритько Дмитрій Григорович (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 
здобувач) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бігун В.С. 
 
19. Конституційно-правова відповідальність  
доповідач – Куп’янська Ангеліна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
 
20. Конституційно-правовий статус глави уряду України 
доповідач – Макарова Зоріна Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Шукліна Н.Г. 
 
21. Щодо питання форм діяльності Вищої ради юстиції  
доповідач – Марчук Олег (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура, 
аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Городецький О.В. 
 
22. Фікції в конституційному праві України 
доповідач – Мельник Оксана Григорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3курс) 
науковий керівник – ас., Москалюк О.В. 
 
23. Межі тлумачення Конституції України Конституційним Судом України 
доповідач – Мисака Наталія Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., проф., Шукліна Н.Г. 
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24. Проблеми реалізації Конституції України 
доповідач – Недибалюк Вікторія Дмитрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
2 курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Городецький О.В. 
 
25. Рішення Європейського Суду з прав людини в системі джерел конституційного права України 
доповідач –  Панасюк В’ячеслав   Вікторович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, здобувач) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Васильченко О.П. 
 
26. Обов’язок народного депутата України брати участь в голосуванні особисто 
доповідач – Поворозник Оксана Петрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Ковалко Н.М. 
 
27. Динаміка підходів до розуміння колізій у конституційному праві: аналітична і синтетична 
школи 
доповідач – Пономаренко Ірина Сергіївна  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н. Совгиря О.В. 
 
28. Теорія і практика лобізму на світовій арені та в Україні 
доповідач – Романець Іванна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Чехович Т.В. 
 
29. Виникнення процедури контрасигнації в зарубіжних країнах 
доповідач – Романчук Ірина Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Мяловицька Н.А. 
 
30. Гарантії діяльності Кабінету Міністрів України 
доповідач – Совгиря Ольга Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
к.ю.н., доцент) 
 
31. Доцільність надання Національному Банку України права законодавчої ініціативи 
доповідач – Солодова Катерина Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Совгиря О.В. 
 
32. Застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій в виборчому процесі України 
доповідач – Старенький Олександр Сергійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Совгиря О.В. 
 
33. Проблеми діяльності комітетів Верховної Ради України: організаційно - правові аспекти та 
шляхи їх вирішення 
доповідач – Фещенко Євгенія Валеріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник – ас., Москалюк О.В. 
 
34. Про необхідність удосконалення порядку організації та діяльності Конституційного Суду 
України 
доповідач – Чорненька Лілія Вадимівна (Національна Академія внутрішніх справ, кафедра 
конституційного та міжнародного права, аспірант) 
науковий керівник – к.ю.н., проф. Стецюк П.Б. 
 

Секція - Адміністративне право 
 

Керівники –доц. Герасименко Є.С.  
Секретар – Чух Олена, студентка 1-го курсу магістратури 
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1. Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання управління державними 
підприємствами, організаціями та установами  
доповідач – Кравчук Олексій Олегович (Національний технічний університет України „Київський 
політехнічний інститут”, к.ю.н.) 
 
2. Антикризове адміністративно-правове регулювання економіки в Україні 
доповідач – Крикун Віктор Борисович (Національний університет Державної податкової служби України, 
кандидат наук з державного управління, доцент) 
 
3. Проблеми доцільності легалізації на території України обігу вогнепальної зброї  
доповідач – Михалюк Олександр Дмитрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю. 
 
4. Електронне урядування в Україні: перспективи впровадження 
доповідач – Міхровська Марина Станіславівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 рік аспірантури ) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Герасименко Є.С. 
 
5. Актуальні питання державного регулювання наукової сфери аграрного сектора України  
доповідач – Пахомова Анна Олександрівна (Білоцерківський національний аграрний університет, к.ю.н., 
доцент) 
 
6. Актуальні проблеми реформування системи центральних органів державної влади в Україні  
доповідач – Петренко Анатолій Анатолійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Задирака Н.Ю. 
 
7. Європейське адміністративне право  
доповідач – Пухтецька Алла Альбертівна (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ) 
науковий керівник – д.ю.н., акад. Шемшученко Ю.С. 
 
8. Деякі шляхи вдосконалення взаємодії ОВС з населенням  
доповідач  – Тищенко Юлія Миколаївна (Національна академія внутрішніх справ, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., проф. Лупало О.А. 
 
9. Проблемні питання підвідомчості адміністративним судам справ у спорах щодо земельних 
правовідносин  
доповідач  – Чух Олена Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс 
магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Чуприна Л.М. 
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Секція - Фінансове право 
 

Керівники –доц. Воронова Л.К. 
Секретар – Теремцова Олена, студентка 2-го курсу 

 
1. Правові проблеми визнання нечинними вимог органів контрольно-ревізійної служби щодо 
усунення порушень законодавства 
доповідач - Бахуринська Марія Михайлівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
к.ю.н., асистент) 
 
2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку як суб’єкт державного фінансового 
моніторингу 
доповідач – Гедзюк Олена Вікторівна (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кадькаленко С.Т. 
 
3. Правові питання бюджетного планування та прогнозування в Україні 
доповідач – Дічкова Олена Віталіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Пришва Н.Ю. 
 
4. Окремі проблеми правового регулювання спеціальних податкових режимів в Україні 
доповідач – Дмитренко Андрій Юрійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Очкуренко С.В. 
 
5. Договір про місцеве запозичення як різновид адміністративного договору 
доповідач – Духовна Оксана Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  
здобувач) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ващенко Ю.В. 
 
6. Проблема фінансово-матеріального забезпечення місцевого самоврядування в Україні 
доповідач – Кійко Василь Ігорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Очкуренко С.В. 
 
7. Презумпція невинуватості у світлі нового Податкового кодексу України 
доповідач – Клітна Анастасія Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Чуприна Л.М. 
 
8. Правове регулювання податкових відносин в рамках Європейського Союзу 
доповідач – Ковальчук Інна Валентинівна (Білоцерківський національний аграрний університет ,к.ю.н., 
доцент) 
 
9. Особливості державного та гарантованого державного боргу України (станом на 31 травня 2010 
року) 
доповідач – Куркіна Владислава Геннадіївна ( Фінансово-правовий коледж Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К. 
 
10. Особливість контролю Рахункової палати України та Державного казначейства України за 
виконанням державного бюджету 
доповідач – Макарчук Роман Васильович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К. 
 
11. Поняття «нерезидент» як суб’єкта податкових відносин 
доповідач – Мусійчук Ірина Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
пошукач) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Воронова Л.К. 
 
12. Вдосконалення банківського нагляду з врахуванням Базеля ІІІ 



 

    15 
 

доповідач – Немченко Костянтин Сергійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Чуприна Л.К. 
 
13. Підстави проведення перевірок органами державної податкової служби згідно Податкового 
кодексу України: недоліки правового регулювання 
доповідач – Причепа Тетяна Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник -  к.ю.н. Гетманцев Д.О. 
 
14. Новини Бюджетного кодексу України 
доповідач – Снігурська Альона Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник -  д.ю.н., проф. Воронова Л.К. 
 
15. Проблемні питання інституту експертизи в Податковому кодексі України  
доповідач – Сойнікова Марина Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Гетманцев Д.О. 
 
16. Аналіз міжнародної практики оподаткування фізичних осіб 
доповідач – Теремцова Ніна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
к.ю.н., асистент) 
 
17. Актуальні питання оподаткування за новим Податковим кодексом України 
доповідач – Теремцова Олена Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник -  к.ю.н., ас. Чуприна Л.М. 
 
18. Спрощена система оподаткування фізичних осіб-підприємців 
доповідач – Щербина Богдан Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник -  к.ю.н., ас. Очкуренко С.В. 
 
19. Межі дії у часі Закону України про Державний бюджет України 
доповідач – Ющенко Ірина Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Кадькаленко С.Т. 

 
Секція – Цивільне право 

Підсекція № 1 
 
Керівники – доц. Отраднова О.О., ас. Сабодаш Р.Б. 
Секретар – Кормило Михайло, студент 2-го курсу 
 
1. Проблеми використання інсайдерської інформації при укладенні угод з цінними паперами  
доповідач - Авдєєва Марія Костянтинівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф.  Кохановська О.В. 
 
2. Підстави переривання строку позовної давності в сучасному цивільному праві України 
доповідач – Безкоровайна Юлія Михайлівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Радченко Л.І. 
 
3. Правові   проблеми регулювання лізингових відносин в Україні 
доповідач - Біденко Андрій В’ячеславович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
4 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц.. Рябоконь Є.О. 
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4. Проблеми форми договору відчуження житла 
доповідач - Бойченко Марина Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Дзера О.В. 
 
5. Проблема оптимального позначення сторін договору на прикладі визначення суб‘єктів 
електронної комерції 
доповідач - Борисова Юлія Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Кохановська О.В. 
 
6. Концепція рекламного продукту як об’єкт цивільно-правової охорони 
доповідач - Воєводін Богдан Володимирович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, асистент) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Кохановська О.В. 
 
7. Вибір контрагента у договорі про надання комунальних послуг 
доповідач - Гейнц Руслана Миколаївна (Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника, здобувач) 
науковий керівник – д.ю.н, проф. Васильєва В.А. 
 
8. Поняття концесії та концесійного договору в Україні 
доповідач - Гончарук Любомир Михайлович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, пошукувач) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Кохановська О.В. 
 
9. Одностороння відмова від договору 
доповідач - Джуринський Олександр Віталійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Боднар Т.В.  
 
10. Інтелектуальна власність як об’єкт світової торгівлі 
доповідач -  Еннан Руслан Євгенович (Національний університет «Одеська юридична академія», к.ю.н, 
доцент) 
 
11. Інтелектуальне "піратство" в сфері обігу програмного забезпечення: поняття, види, наслідки, 
способи протидії 
доповідач - Зеров Костянтин Олександрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В. 
 
12. Звичаї сімейної власності, сімейних переділів і спадкового права українців 
доповідач - Івановський Петро Олександрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Кохановська О.В. 
 
13. Способи захисту права на житло в Україні 
доповідач – Кармаза Олександра Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, к.ю.н., асистент) 
 
14. Збалансованість авторського права і права на інформацію (деякі аспекти словацького 
досвіду) 
доповідач  - Комзюк Леонід Трохимович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
к.ю.н.) 
 
15. Деякі проблемні питання визначення розміру обов'язкової частки у спадщині 
доповідач - Кормило Михайло Іванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
 
16. Юридичні факти в механізмі правореалізації 
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доповідач – Коструба Анатолій Володимирович (Таврійський Національний університет імені В.І. 
Вернадського, к.ю.н., доцент) 
 
17. Формування поняття самозахисту в цивілістичній доктрині 
науковий керівник – Кравець Олена Валентинівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, здобувач) 
доповідач -  д.ю.н., проф.  Кохановська О.В. 
 
18. Деякі питання функціонування акціонерних товариств у світі та можливість застосування їх 
досвіду в Україні 
доповідач - Кузнєцов Юрій Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
пошукувач) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Кохановська О.В. 
 
19. Актуальні питання спадкування майна приватних підприємств 
доповідач - Кучеренко Дмитро Сергійович (Національна академія прокуратури України, магістрант) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Нецька Л.С. 
 
20. До питання створення наглядової ради в товаристві з обмеженою відповідальністю 
доповідач - Лещенко Роман Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В. 
 
21. Зміна процентної ставки за кредитним договором 
доповідач - Ляліна Анастасія Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Дзера О.В. 
 
22. До питання захисту від недобросовісної конкуренції 
доповідач – Любимов Олександр Костянтинович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданик Р.А. 
 
23. Страхування предмету ренти, як істотна умова договору 
доповідач - Микитенко Марина Віталіївна (Криворізький факультет Національного університету 
«Одеська юридична академія», 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бойченко Г.М. 
 
24. Поняття партнерства: правові аспекти 
доповідач - Москаленко Дарина Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В. 
 
25. Правова характеристика конструкції "вимоги, що звичайно ставляться" в договорі купівлі-
продажу 
доповідач - Опанасик Владислав Волдодимирович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сабодаш Р.Б. 
 
26. Правова природа «ресторанних послуг» 
доповідач - Паламарчук Наталія Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Дзера О.В. 
 
27. Зарахування зустрічних однорідних вимог: порівняльно-правовий аналіз норм українського та 
зарубіжного законодавства 
доповідач - Поліщук Марія Ярославівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
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28. Щодо правомочностей, якими охоплюються корпоративні права 
доповідач – Ромащенко Іван Олегович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
асистент) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Боднар Т.В.  
 
29. Порівняльна  характеристика  законодавства  України та Європейського  Союзу щодо 
застосування права пайової участі автора твору 
доповідач – Скіданов Артем Петрович (Фінансово-правовий коледж Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Отраднова О.О. 
 
30. Актуальні питання створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
доповідач – Сніжко Олександр Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
4 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданик Р.А. 
 
31. Перспективи вдосконалення цивільно-правового регулювання діяльності пайових 
інвестиційних фондів в Україні  
доповідач – Стрішенець Марина Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В. 
 
32. Проблеми правового регулювання інституту «конкубінату» в сімейному праві 
доповідач – Терещенко Анастасія Павлівна (Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного 
університету, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Горян Е.В. 
 
33. Визначення поняття фотографії як об’єкту права інтелектуальної власності  
доповідач – Тристан Анна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Кохановська О.В. 
 
34. Одностороння відмова від виконання договорів доручення та комісії не обумовлена будь-якими 
обставинами (порушенням). 
доповідач – Уразова Анна Олександрівна (Національний університет «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого, 4 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Спасибо-Фатєєва І.В. 
 
35. Проблеми охорони традиційних знань 
доповідач – Філоненко Євген Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В. 
 
36. Деякі проблемні питання строків у цивільному праві 
доповідач – Чорноморець Тетяна Олексіївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н, доц.. Цюра В.В. 
 
37. Проблеми регулювання права власності на земельну ділянку: розмежування сфери дії 
Цивільного та Земельного кодексів України 
доповідач – Шевченко Олександр Вікторович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н, доц.. Цюра В.В. 
 
38. Сутність суб’єктивного права фізичної особи на повагу гідності та честі  
доповідач – Шинкарук Наталія Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н, доц.. Цюра В.В. 
 
39. Попередній договір: проблеми забезпечення його виконання 
доповідач – Шутко Олена Андріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
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науковий керівник – к.ю.н, доц.. Цюра В.В. 
 
40. Принцип справедливості, добросовісності та розумності в цивільному праві України 
доповідач – Щербина Марія Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н, доц. Носік Ю.В. 
 
Підсекція № 2 
 
Керівники – доц. Панова Л.В., доц.. Цюра В.В. 
Секретар – Федикович Павло, студент 2-го курсу 
 
1. Поняття авторських договорів та договорів щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності 
доповідач - Бажанов Валентин Олександрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, асистент) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Кохановська О.В. 
 
2. Правові аспекти цівільно-правової охорони комерційної таємниці, як об'єкта права 
інтелектуальної власності 
доповідач - Борзак Юрій Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
 
3. Проблемні питання поняття «медична допомога» 
доповідач - Ващенко Наталія Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Майданик Р.А. 
 
4. Комп’ютерні програми як об’єкт охорони права інтелектуальної власності 
доповідач – Гавриленко Дмитро Андрійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Отраднова О.О.  
 
5. Засада публічності в правовому регулюванні кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії 
доповідач – Головко Людмила Олександрівна  (Національний університет біоресурсів і 
природокористування, к.ю.н.) 
 
6. Проблемні аспекти співвідношення невиконання та неналежного виконання договірного 
зобов’язання 
доповідач - Гришко Олексій Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник – д. ю. н., проф. Боднар Т.В. 
 
7. Дефекти неправильно сформованої волі як підстави визнання правочину недійсним 
доповідач - Дудар Марта Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
 
8. Проблеми правового регулювання інституту акціонерних товариств в Україні 
доповідач - Завоюра Ярослав Олександрович (Національний авіаційний університет Інститут 
міжнародних відносин, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Горян Е.В. 
 
9. Визнання нікчемних правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню, дійсними 
доповідач - Зубрицький Олександр Володимирович  (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
 
10. Медіація в цивільному праві та проблеми її запровадження 
доповідач - Камінська Яна Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В. 
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11. Обґрунтування суворої деліктної відповідальності в теорії економічного аналізу 
доповідач – Карнаух Богдан Петрович (Національний університет «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», аспірант) 
науковий керівник – к.ю.н., проф. Борисова В.І.  
 
12. Деякі аспекти обмеження суміжних прав 
доповідач – Комзюк Олена Леонідівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2 
магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Носік Ю.В. 
 
13. Актуальні питання спадкування майна, яке обмежене в цивільному обороті 
доповідач - Король Павло Андрійович (Полтавський юридичний інститут НУ «ЮАУ ім. Ярослава 
Мудрого», 2 курс) 
науковий керівник – ас. Гринько П.О. 
 
14. Контрафакт: поняття, ознаки і цивільно – правові аспекти захисту  
доповідач – Кохановський Велеонін Олексійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданик Р.А. 
 
15. Поняття похідного цінного паперу в законодавстві України 
доповідач - Кравченко Олександр Сергійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В. 
 
16. Проблеми співвідношення договору довічного утримання з іншими суміжними конструкціями 
доповідач - Курдюкова Ярослава Андріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
 
17. Проблематика "правомірності/протиправності" правочинів з вадами волі 
доповідач - Лавріненко Ігор Анатолійович (Національний університет «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», аспірант) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Баранова Л.М. 
 
18. Відповідальність Інтернет-провайдера за порушення авторського права третім особам 
доповідач - Лисенко Анастасія Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В. 
19. Окремі аспекти колізійного регулювання договорів в праві іноземних країн 
доповідач - Майданик Наталія Романівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Діковська І.А. 
 
20. Правова підстава діяльності членів виконавчого органу підприємницьких товариств 
доповідач - Мельниченко Руслан Володимирович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Сабодаш Р.Б. 
 
21. Актуальні проблеми визначення та застосування принципу добросовісності у договірному праві 
доповідач - Михайлюк Яна Богданівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В. 
 
22. Про співвідношення шлюбного договору і договору про поділ спільного майна подружжя 
доповідач - Наталюк Наталія Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
 

23.  
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24. Набуття права власності на об’єкти самочинного будівництва: проблемні аспекти 
доповідач - Орлов Артем Ігорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В. 
 
25. Специфіка регулювання непоіменованих договорів в законодавстві України 
доповідач – Попович Ксенія Вадимівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В. 
 
26. Конклюдентні дії в договірних зобов’язаннях 
доповідач – Саїнчук Іванна Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В. 
 
27. Захист прав інтелектуальної власності на комп’ютерні програми  
доповідач – Свінціцький Володимир Анатолійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Майданик Р.А. 
 
28. Щодо поняття та правової природи предмету іпотечного договору 
доповідач – Сковородько Ярослава Анатоліївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданик Р.А. 
 
29. Співвідношення договору ренти з іншими цивільно-правовими договорами 
доповідач – Стоцька Вікторія Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Цюра В.В. 
  
30. Проблема «відмивання» частки в статутному капіталі ТОВ при вступі третіх осіб 
доповідач – Стрілецький Йосип Володимирович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
 
31. Відшкодування моральної шкоди за законодавством України 
доповідач – Титяніна Юлія Олегівна (Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного 
університету, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Горян Е.В. 
 
32. Деякі питання визнання недійсним договору про надання послуг з адміністрування придбання 
товарів у групах 
доповідач – Трубаков Євген Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
1 курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Кузнєцова Н.С.  
  
33. Поняття оголошення фізичної особи померлою 
доповідач – Устіч Юлія Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Кривошеїна І.В. 
 
34. Проблеми боротьби із плагіатом на музичний твір  
доповідач – Федикович Павло Ігорович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н, доц.. Цюра В.В. 
 
35. Правовий режим майна осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах 
доповідач – Федишина Ольга Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Рябоконь Є.О. 
 
36. Шикана як особливий вид зловживання правом 
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доповідач – Цукренко Яна Янівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс 
магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н, доц.. Цюра В.В. 
 
37. Загальна характеристика поняття «електронна комерція» та супутніх понять 
доповідач – Шаблієнко Артур Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Радченко Л.І. 
 
38. Окремі проблемні питання особливостей прояву категорії «юридичний ризик» у цивільному 
праві 
доповідач – Шемшур Олена Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Майданик Р.А. 
 
39. Договір доручення: актуальні проблеми теорії та практики 
доповідач – Шоломіцький Вадим Валерійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н, доц.. Цюра В.В. 
 
40. Роль волі та волевиявлення як основи виникнення договірного зобов’язання 
доповідач – Щербань Ілона Геннадіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н, доц.. Цюра В.В. 
 
41. Актуальні проблеми охорони комп’ютерних програм: міжнародно-правовий аспект та 
вдосконалення законодавства України 
доповідач – Ярошевська Руслана Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Дзера О.В. 
 

Секція - Трудове право та право соціального забезпечення 
 

Керівники – доц. Дуюнова О. М., доц. Панасюк О.Т., доц. Тищенко О.В., доц. Черноус С.М. 
Секретар – Зборовський Богдан, студент 1-го курсу магістратури 

 
1. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності 
доповідач – Белінська Альона Олексіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Черноус С.М. 
 
2. Прогалини чинного Закону України «Про державну службу» та новації законопроекту «Про 
державну службу» щодо  трудової діяльності державних службовців  
доповідач – Берченко Сергій Анатолійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
1 курс) 
науковий керівник – д.ю.н. проф. Іншин М.І. 
 
3. Відносини «влади-підпорядкування» як ознака  трудових правовідносин (у роботах Л.С. Таля) 
доповідач – Бойчук Тарас Вікторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Черноус С.М. 
4.  
5. Межі централізованого регулювання трудових відносин 
доповідач – Глущенко Євгеній Миколайович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 5 курс) 
науковий керівник – к. ю. н., доц. Панасюк О.Т. 
 
6. До проблеми обумовлення угодою сторін випробовування при укладенні трудового договору 
доповідач – Горда Юрій Іванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
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7. Проблема захисту трудових прав вагітних жінок в Україні 
доповідач – Дячук Аліна Валеріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
8. Проблематика поняття «працівник» у праві Європейського Союзу 
доповідач – Зборовський Богдан Владиславович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Панасюк О.Т. 
 
9. Проблеми правового регулювання працевлаштування іноземців в Україні 
доповідач – Іліка Наталія Іванівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
10. Мета та завдання Кодексу законів про працю України в сучасних умовах 
доповідач – Коцюбко Ірина Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Дуюнова О. М. 
 
11. Актуальні проблеми реалізації трудових прав молоді 
доповідач – Крамаров Андрій Олександрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Дуюнова О. М. 
 
12. Правові проблеми працевлаштування молоді вперше 
доповідач – Лисюк Ірина Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Дуюнова О. М. 
 
13. Окремі аспекти правового статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, як спеціального суб’єкта права соціального забезпечення 
доповідач – Малюга Леся Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірант) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Панасюк О.Т. 
 
14. Особливості правового регулювання оплати праці в УРСР у період політики воєнного 
комунізму та НЕПу 
доповідач – Марчук Наталія Олексіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
15. Правове регулювання працевлаштування громадян України за кордоном (США) 
доповідач – Меленко Анна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
16. Проблеми правового регулювання ведення фізичними особами-роботодавцями трудових 
книжок працівників, що влаштовуються на роботу вперше 
доповідач – Мнацаканян Сюзанна Артурівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Дуюнова О. М. 
 
17. Загальні збори (конференція) працівників, як форма  участі працівників в управлінні 
підприємством 
доповідач – Морозов Станіслав Валерійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Панасюк О.Т 
 
18. Щодо питання трудової правосуб’єктності фізичних осіб, визнаних недієздатними, у трудовому 
праві 
доповідач – Пастушок Людмила Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
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19. Самозахист як форма захисту трудових прав  працівників у сучасних умовах: проблема 
реалізації 
доповідач – Прохоренко Юлія Олексіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
20. Соціально-правові аспекти становлення пенсійних систем деяких країн Західної Європи 
доповідач – Рижа Юлія Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
21. Вдосконалення законодавства щодо недопущення дискримінації осіб літньго віку 
доповідач – Сахарук Ірина Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник – д. ю. н., проф. Іншин М.І. 
 
22. Проблеми правового регулювання соціального забезпечення остарбайтерів, які постраждали під 
час Другої світової війни 
доповідач – Сіньова Людмила Миколаївна  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
здобувач) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Панасюк О.Т. 
 
23. Угода про неконкуренцію як умова трудового договору 
доповідач – Славная Євгенія Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - д. ю. н., проф. Іншин М.І. 
 
24. Правове регулювання наслідків неукладення колективних договорів 
доповідач – Слободська Яна Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
25. Проблема визначення правового статусу “виконуючого обов’язки” як суб`єкта трудових 
правовідносин 
доповідач – Степаненко Олексій Миколайович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Дуюнова О. М. 
 
26. Проблеми правового регулювання пенсійного віку в Україні 
доповідач – Танцюра Олена Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
27. Проблеми дисциплінарної відповідальності працівника за розголошення комерційної таємниці 
доповідач – Тихонова Ольга Олексіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Дуюнова О. М. 
 
28. Правове регулювання відносин праці за нормами трудового та цивільного законодавства 
доповідач – Циганчук Інна Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
29. Проблеми правового регулювання діяльності профспілок в Україні 
доповідач – Чернишевич Дмитро Анатолійович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 
30. Сучасний стан та проблеми розвитку соціального партнерства в Україні на національному рівні 
доповідач – Шкарівська Ірина Михайлівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
4 курс) 
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науковий керівник - к. ю. н., доц. Тищенко О.В. 
 

Секція - Господарське право та господарський процесс 
 

Керівники – доц. Пацурія Н.Б., доц. Повар П.О., доц. Поєдинок В.В., доц. Попова А.В.,  
Секретар – Бадовська Степанида, студентка 3-го курсу 
 
1. Правове регулювання відносин  державно-приватного  партнерства в Україні 
доповідач – Адамчук Крістіна Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Вінник О.М. 
 
2. До питання про реєстр вимог кредиторів у справах про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом 
доповідач – Андрієвська Олена Владиславівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Поєдинок В.В. 
 
3. Недоліки законодавчого регулювання монополізму в Україні 
доповідач – Ахметова Ліна Едуардівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц.  Поєдинок В.В. 
 
4. Порушення торгових та інших чесних звичаїв у господарській діяльності як недобросовісна 
конкуренція 
доповідач – Бадовська Степанида Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Беляневич О.А. 
 
5. Особливості здійснення перетину кордону вантажів та іншого майна у прикордонному режимі 
господарської діяльності: аналіз судової практики 
доповідач – Барікова Анна Анатоліївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Клепікова О.В. 
 
6. Питання підвідомчості корпоративних спорів міжнародним комерційним арбітражам 
доповідач – Бевз Олександр Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
1 курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц.  Винокурова Л.Ф. 
 
7. Деякі питання щодо сутності інституту розірвання господарського договору 
доповідач – Безубцева Ганна Станіславівна (Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц.  Попова А.В. 
 
8. Мирова угода в господарському процесі 
доповідач – Бітюк Поліна Олександрівна (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Беляневич О.А. 
 
9. Способи повідомлення акціонерів про продаж акцій в приватному акціонерному  товаристві  
доповідач – Бойкова Марина Андріївна (Київський національний університет імені Т.Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Вінник О.М. 
 
10. Звільнення від відповідальності у господарському праві. Підстави звільнення 
доповідач – Веремеєва Єлизавета Вікторівна  (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Попова А.В. 
 
11. Провадження у справах про банкрутство як окремий вид судочинства у господарських справах 
доповідач – Виговська Євгенія  Сергіївна (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 4 
курс) 
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науковий керівник - к.ю.н., доц. Повар П.О. 
 
12. Проблеми здійснення державних закупівель в Україні і способи їх вирішення 
доповідач – Вовченко Ольга Володимирівна ( Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Повар П.О. 
 
13. Корпоративний звичай як джерело   корпоративного права України 
доповідач – Гуренко Мар'я Анатоліївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Поєдинок В.В. 
 
14. Проблема визначення підвідомчості справ у  земельних спорах                             
доповідач – Данильчук  Катерина Олександрівна (Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Повар П.О. 
 
15. Тлумачення терміну «майно» за практикою Європейського Суду з прав людини. Окремі 

суперечності із законодавством України. 
доповідач – Жаріков Андрій Вікторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Беляневич О.А. 
 
16. Застосування стандартних форм контрактів ГАФТА у зовнішньоекономічній діяльності 
доповідач – Звягіна Катерина Сергіївна (Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Пацурія Н.Б. 
 
17. До питання, про відшкодування збитків завданих органами державної влади та місцевого 
самоврядування, наділеними господарською компетенцією. 
доповідач – Заярний Олег Анатолійович (Київський національний університет  імені Тараса Шевченка,  
аспірант третього року навчанння) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Беляневич О.А, 
 
18. Спрощена  процедура банкрутства: окремі проблеми правового регулювання 
доповідач – Карандєєва Марія Ростиславівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Кравець І.М. 
 
19. Правове становище саморегулівних організацій в Україні 
доповідач – Качан Ада Олександрівна ( Київський національний університет імені  Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник -  д.ю.н., проф. Вінник О.М. 
 
20. Про доцільність введення процедури банкрутства фізичних осіб в Україні 
доповідач – Книгиницька Христина Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Поєдинок  В.В. 
 
21. Обмеження свободи підприємницької діяльності як звуження її обсягу та змісту 
доповідач – Козачук Микита Олександрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, здобувач)  
науковий керівник - д.ю.н., проф. Беляневич О.А. 
 
22. Проблемні питання доказування факту порушення прав інтелектуальної власності в мережі 

Інтернет  
доповідач – Контарєва  Світлана  Олександрівна (Київський університет права НАН України, аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н. Кашинцева О.Ю. 
 
23. Центри господарських систем: визначення ознак 
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доповідач – Кравець Ірина Мирославівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к. 
ю. н., асистент)  
 
24. Оманлива реклама як форма недобросовісної конкуренції 
доповідач – Красна Олена Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс 
магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Щербина В.С. 
 
25. Деякі проблемні аспекти відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю 
доповідач – Куліцька Софія Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Вінник О.М. 
 
26. Особливості припинення угоди про розподіл продукції  
доповідач – Мельничук Анна Вікторівна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н. Михайлів М.О.  
 
27. Аналіз наукових концепцій щодо визначення сутності страхування 
доповідач – Пацурія Ніно Бондовна (Київський національний Університет імені Тараса Шевченка, к.ю.н.,  
доцент )  
 
28. Примусове вилучення інвестицій як регуляторний захід 
доповідач – Поєдинок Валерія Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
к.ю.н.,  доцент) 
 
29. Актуальні питання правового регулювання участі членів кооперативу у його діяльності 
доповідач – Повар Павло Олександрович (Київський національний університет імені Шевченка, к.ю.н., 
доцент) 
 
30. Деякі теоретичні аспекти господарсько-правової відповідальності товарних бірж 
доповідач – Попова Анастасія  Володимирівна (Київський національний університет імені Шевченка, 
к.ю.н., доцент) 
 
31. Судова практика як джерело господарського права в Україні 
доповідач – Рямзіна Аліна Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Повар  П.О. 
 
32. Деякі питання реалізації третейської угоди при розгляді господарських спорів 
доповідач – Савчук Валерія Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс 
магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Винокурова Л.Ф. 
 
33. Деякі питання вдосконалення правового регулювання андеррайтингу 
доповідач – Середа Станіслав Вікторович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Попова А.В. 
 
34. Проблеми забезпечення захисту прав та інтересів кредиторів в процедурі банкрутства 
доповідач – Серпутько Тетяна  Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Повар П.О. 
 
35. Поняття рейдерства у господарському праві України 
доповідач – Трохоненко Оксана Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Попова А.В. 
 
36. Принципи здійснення державних закупівель в Україні: проблеми реалізації 
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доповідач – Чагарна Галина Іванівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс 
магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Пацурія Н.Б. 
 
37. Правовий режим майна (порівняльна характеристика Цивільного і Господарського 
законодавств України) 
доповідач – Чайка Олексій Олексійович (Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Щербина В.С. 
 
38. Правочин вчинений виконавчим органом господарського товариства із перевищенням 
повноважень 
доповідач – Черногоренко Ілля Леонідович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3 курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Вінник О.М.  
 
39. Акціонерні угоди 
доповідач – Штим Тетяна Богданівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
здобувач)  
науковий керівник - д.ю.н., проф. Вінник О.М. 
 

Секція - Міжнародне приватне право 
 

Керівники – доц. Діковська І.А., доц. Радченко Л.І. 
Секретар – Кухар Анна, студентка 1-го курсу магістратцури 
 
1. Джерела lex mercatoria і їх застосування в практиці міжнародного комерційного арбітражу 
доповідач – Браіловська Таісія Георгіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Діковська І.А. 
 
2. Правові основи лізингу за Українським та міжнародним законодавством 
доповідач – Дяченко Валентина Григорівна (Фінансово-правовий коледж Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – викл. Мікічурова О.В. 
 
3. Сутність проблеми обходу закону в міжнародному приватному праві 
доповідач  - Куплена Юлія Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Діковська І.А. 
 
4. Відкрите усиновлення (модель США) 
доповідач – Кухар Анна Олексіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс 
магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Грамацький Е.М. 
 
5.   Поняття державних закупівель як приватно-правового інструменту здійснення публічної 
політики в Європейському Союзі 
доповідач – Нестор Віталій Романович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
 
6. Особливсті джерел міжнародно-правового регулювання шлюбно-сімейних відносин в романо-
германській та англо-саксонській правових системах 
доповідач – Павко Я.А. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Довгерт А.С.  
 
7. Вибір права до коремих частин правочину з іноземним елементом 
доповідач – Плешань Олена Віталіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н. Жилінкова О.В. 
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8. Правова кваліфікація відносин за договором управління майном в міжнародному приватному 
праві 
доповідач – Стазілова Тетяна Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф.  Майданик Р.А. 

 
Секція -  Земельне право 

 
Керівники – доц. Ковальчук Т.Г., доц. Мірошниченко А.М., проф. Носік В. В., ас. Марусенко Р.І. 
Секретар – Рахнянська Тамара, студентка 1-го  курсу магістратури 
 
1. Проблеми визначення правового режиму зон охорони об’єктів культурної спадщини за 
земельним законодавством  
доповідач – Бевз Олена Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
асистент) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
 
2. Земельно-правове регулювання формування екологічної мережі 
доповідач – Бурчуладзе Сергій Ігорович (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 4 
курс) 
науковий керівник –ст. викл. Єлькін С.В. 
 
3. Правове регулювання обміну земельних  ділянок, щодо яких встановлено обмеження на 
відчуження 
доповідач – Вареник Олександр Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
 
4. Правове регулювання районування земель як основи агроландшафту 
доповідач – Дударев Дмитро Сергійович (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 4 
курс) 
науковий керівник – ст. викл. Єлькін С.В. 
 
5. Право власності на землю Українського народу: проблеми законодавчого та доктринального  
визначення 
доповідач – Василенко Катерина Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Старостенко Д.М. 
 
6. Проблеми примусового відчуження права власності на земельну ділянку з мотивів суспільної 
необхідності  
доповідач – Гонтар Олеся Віталіівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г. 
 
7. Проблеми приватизації та роздержавлення земель в Україні 
доповідач – Гончарук Катерина Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Носік В.В. 
 
8. Земельні правовідносини в Україні: поняття та особливості 
доповідач – Гриник Лілія Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г. 
 
9. Правові проблеми створення Державного земельного (іпотечного) банку як наступний крок 
України на шляхудо земельної реформи 
доповідач – Ілюк Юлія Романівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Ільїна Н.Л. 
 
10. Можливість набуття права власності за давністю користування: порівняльний аспект 
земельного і цивільного законодавства 
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доповідач – Мартинів Андріанна Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) науковий керівник – к.ю.н., ас. Марусенко Р.І. 
 
11. Право власності іноземних громадян та осіб без громадянства на землі сільськогосподарського 
призначення: окремі аспекти 
доповідач – Отрюх Ольга Борисівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.  
 
12. Проблема визначення поняття земельної реформи в сучасній науці земельного права України  
доповідач – Пасечник Ольга Святославівна (Таврійський Національний Університет імені 
В.І.Вернадського, викладач) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Скакун Ю.В. 
 
13. Проблеми правового режиму земель капітального будівництва 
доповідач – Рахнянська Тамара Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
 
14. Співвідношення права власності на землю Українського народу з правом власності держави, 
територіальних громад, юридичних та фізичних осіб 
доповідач – Смолярчук Роман Федорович (Фінансово-правовий коледж Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Марусенко Р.І. 
 
15. Окремі правові проблеми викупу земельної ділянки чи її частини для суспільних потреб 
доповідач – Туцький Юрій Васильович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
здобувач) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.. Краснова М.В. 
 
16. Проблеми правового регулювання припинення права приватної власності на земельну ділянку 
за законодавством України 
доповідач – Ущаповська О. І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс 
магістратури) 
науковий керівник – к.ю.н., доц.. Ковальчук Т. Г. 
 
17. Проблема правового статусу площ, створених на території порту із застосуванням 
гідротехнічних технологій 
доповідач – Федотова Олександра Семенівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, аспірант) 
науковий керівник – д.ю.н., доц. Мірошниченко А.М. 
 
18. Проблемні питання припинення права власності на землю іноземних суб’єктів  та осіб, що 
припинили громадянство України 
доповідач – Чубко Вікторія Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Марусенко Р.І. 
 
19. Особливості правового режиму земель загального користування в Україні. 
доповідач – Чуркіна Катерина Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник –к.ю.н., ас. Марусенко Р.І. 
 
20. Правове регулювання державної підтримки суб’єктів аграрного права , що виробляють м’ясну 
продукцію в Україні 
доповідач – Зубченко Олена Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г. 
 
21. Правове забезпечення будівництва шляхів у сільській місцевості у контексті розвитку 
соціальної сфери села в Україні 
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доповідач - Колібабчук Ярослава Валеріївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц.  Позняк Е.В. 
 
22. Правові аспекти вдосконалення аграрного законодавства 
доповідач - Мельник Леся Віталіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н. Старостенко Д.М. 
 
23. Перспективи правового забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського 
призначення в Україні 
доповідач – Пивоваров Олександр Володимирович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Позняк Е.В. 
 

Секція -  Екологічне право 
 
Керівники – проф. Балюк Г.І., доц. Позняк Е.В., ас. Ільїна Н.Л. 
Секретар – Стоцька Наталія, студентка 3-го курсу 
 
1. Актуальні проблеми та перспективи закріплення екологічних прав людини 
доповідач – Браганець Ксенія Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
 
2. Підстави виникнення, зміни та припинення еколого-правових договірних відносин 
доповідач – Кахацька Олена Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф.  Краснова М.В. 
 
3. Проблеми фінансово-правового забезпечення формування національної екологічної мережі 
України 
доповідач – Кізюн Юлія Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц.  Позняк Е.В. 
 
4. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні щодо впливу викидів автомобільного 
транспорту на продукцію рослинництва 
доповідач – Кондратьєва Катерина Андріївна  (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, аспірант) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
 
5. Реалізація норм Кіотського протоколу в контексті інвестування в навколишнє середовище 
(українська модель) 
доповідач – Лозицька Катерина Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
 
6. Об’ект екологічного права - озоновий шар. Його правова охорона на міжнародному рівні та в 
Україні  
доповідач – Марценюк Світлана Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Саркісова Т.Б. 
 
7. Актуальні питання екологічного управління в світлі останніх реформ 
доповідач – Мельник Олександр Олександрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
 
8. Поняття та види стимулювання у системі екологічних правовідносин 
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доповідач – Ніжніченко Ольга Анатоліївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Краснова М. В. 
 
9. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення законодавства про Червону книгу 
України  
доповідач – Онацький Володимир Михайлович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Позняк Е.В. 
 
10. Особливості імплементації положень Правил ЄЕК ООН в систему екологічного законодавства 
України 
доповідач – Петраковський Володимир Володимирович (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 1 курс магістратури) 
науковий керівник - ас. Шомпол О.А. 
 
11. Клімат як об’єкт еколого-правової охорони 
доповідач – Прохоренко Катерина Андріївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, аспірант) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Краснова М.В.  
 
12. Проблеми правового регулювання утримання диких тварин у зоопарках 
доповідач – Саідова Заміра Мірзоївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н. Старостенко Д.М. 
 
13. Правова охорона природних ресурсів континентального шельфу 
доповідач – Салміна Яна Олегівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 курс 
магістратури) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 
 
14. Механізм правового забезпечення використання природних ресурсів в цілях туризму 
доповідач – Семенець Ольга Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Балюк Г.І. 

 
15. Основні засади правового регулювання біологічної безпеки як об’єкта екологічного права 
доповідач – Стоцька Наталія Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Саркісова Т.Б. 
 
16. Правові проблеми рекультивації земель у сфері використання та охорони надр в Україні  
доповідач – Фролов Денис Сергійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Позняк Е.В. 
 
17. Міжнародно-правове регулювання екологічних проблем атмосферного повітря 
доповідач – Яцишин Роман Васильович (Національний авіаційний університет, аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н. Корнєєв Ю.В. 
 

Секція - Кримінальне право та кримінологія 
 

Керівники – доц. Дзюба В.Т., ас. Задоя К.П. 
Секретар – Мельниченко Роман, студент 2-го курсу 
 
1. Питання конкуренції норм ст.371 з нормою ч.3 ст.364 КК 
доповідач - Айдинян Анжела Василівна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник- к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
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2. Положення ст. 30 Конвенції ООН проти корупції щодо кримінально-правових імунітетів та їх 
значення для правової системи України 
доповідач - Бакай Марта Ігорівна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, аспірант) 
науковий керівник - к.ю.н., проф. Андрушко П.П. 
 
3. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством окремих зарубіжних 
країн 
доповідач – Боролюк Галина Володимирівна (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник -к.ю.н., доц. Давидович І.І. 
 
4. Проблемні аспекти кваліфікації конкуренції кількох спеціальних норм 
доповідач –  Горяча Жанна Сергіївна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
5. Проблеми евтаназії в науці кримінального права 
доповідач- Дем’янчук Тетяна  (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник- к.ю.н., доц. Давидович І.І. 
 
6. Узаконення торгівлі людськими органами: за і проти 
доповідач- Долгокерова Ольга Віталіївна (Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 4 курс) 
науковий керівник- к.ю.н., доцент Дорош Л.В. 
 
7. Проблемні питання конкуренції норм ст.364 КК з нормами інших розділів Особливої частини 
Кримінального кодексу України 
доповідач – Іванів Андрій Романович (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник- к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
8. Чи є доцільним відновлення інститут смертної кари в Україні?(з урахуванням досвіду США та 
Китаю) 
доповідач – Іванічева Анастасія Сергіївна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 
1 курс) 
науковий керівник- к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
9. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять 
доповідач - Карвацький Артур Миколайович (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 2  курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Давидович І.І. 
 
10. Конституційні засади кримінальної відповідальності 
доповідач – Карелова Галина Андріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант)  
науковий керівник - к.ю.н., доц. Дзюба В.Т. 
 
11. Питання конкуренції норми ст. 348 Кримінального Кодексу України з іншими нормами 
Особливої частини Кримінального Кодексу 
доповідач – Кліванська Анастасія Олегівна (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник- к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
12. Проблеми боротьби з парламентською корупцією 
доповідач – Ковалевський Дмитро Олегович,(Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник -к.ю.н., доц. Давидович І.І. 
 
13. До питання про передумови виникнення та визначення типу конкуренції кримінально-правової 
норми ч. 1 ст. 366 КК з іншими нормами КК 
доповідач – Конопка Ігор Ігорович (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник- к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
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14. Окремі проблеми караності вбивства за кримінальним законодавством 
доповідач – Кошин Наталія Сергіївна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Давидович І.І. 
 
15. Службова бездіяльність як злочин окремого виду за дореволюційним російським та радянським 
кримінальним правом 
доповідач – Кузьменко Наталія Олегівна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник- к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
16. Злочини батьків проти дітей за Кримінальним кодексом 
доповідач –Кучерук Юлія Михайлівна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс)  
науковий керівник -к.ю.н., доц. Давидович І.І. 
 
17. До питання про криміналізацію фальсифікації лікарських засобів 
доповідач – Лисенко Олена Володимирівна (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник- к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
18. Звільнення від кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи 
терористичної організації в діяльності Служби безпеки України 
доповідач – Луценко Юрій Васильович (Національна академія Служби безпеки України, здобувач)  
науковий керівник -д.ю.н. Скулиш Є.Д. 
 
19. Медичні працівники як суб’єкти злочинів за кримінальним законодавством України 
доповідач – Масол Дарія Ігорівна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 
здобувач) 
науковий керівник -д.ю.н., доц. Берзін П.С. 
 
20. Злочини проти життя: недоліки законодавчого регулювання та правозастосування 
доповідач –Мельниченко Роман Сергійович (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 2 курс)  
науковий керівник -к.ю.н., доц. Давидович І.І. 
 
21. Щодо необхідності відновлення смертної кари в Україні 
доповідач – Ніорадзе Олександр Малхазович (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
22. Окремі вади законодавчої техніки статті 262 Кримінального кодексу України та пропозиції 
щодо їх усунення 
доповідач – Омел’яненко Юлія Миколаївна (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник -к.ю.н., доц. Шапченко С.Д.  
 
23. Потерпілий, жертва та постраждалий в науці кримінального права 
доповідач – Пилипчук Вікторія Анатоліївна (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 2 курс магістратури) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Дзюба В.Т. 
 
24. До питання правильності кваліфікації злочину 
доповідач – Пошва Марія Богданівна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 4 
курс) 
 
25. Особливості кваліфікації незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації ст. 359 КК України 
доповідач – Сватко Юлія Миколаївна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 
аспірант) 
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науковий керівник - к.ю.н., проф. Андрушко П.П. 
 
26. Відмежування експлуатація дітей (ст. 150 КК) від злочинів інших видів 
доповідач – Сілкова Анастасія Олександрівна (Київський національний університет  імені Тараса  
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
27. Корисливість як кримінально-правова характеристика злочинів 
доповідач – Слободян Богдан Юрійович (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник -к.ю.н. доц.. Шапченко С.М.  
 
28. Про деякі дискусійні питання щодо кримінально - правового розуміння причетності 
доповідач – Туранська Дар’я Олегівна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 2 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Дзюба В.Т.  
 
29. Проблемні питання кваліфікації переростання одного злочину проти власності в інший 
доповідач – Феделеш Маріанна Олегівна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
30. Проблеми визначення моменту закінчення злочину в окремих постановах Пленуму Верховного 
Суду України 
доповідач – Ховдій Анастасія Юріївна (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Задоя К.П. 
 
31. Проблеми визначення мети покарання у Кримінальному праві України 
доповідач - Хоменко Клим Миколайович (Київський національний університет  імені Тараса  Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник -к.ю.н., доц. Давидович І.І. 
 

Секція -  Кримінально-процесуальне право 
 

Керівники – доц. Сиза Н.П., ас. Задоєнко О.В. 
Секретар – Кучмієнко Ольга, студентка 3-го курсу 
 
1. Особливості участі адвоката-захисника у судовому розгляді справ про злочини неповнолітніх 
доповідач - Андрусів Валерій Григорович (Фінансово-правовий коледж Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н.) 
 
2. Особливості захисту адвокатом прав та інтересів кількох підзахисних у одній кримінальній 
справі 
доповідач - Богатчук Дар’я Пертрівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія», 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Горох О.П. 
 
3. Процесуальний порядок притягнення суддів до кримінальної відповідальності 
доповідач - Восколович Жанна Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Захарова О.С. 
 
4. Незалежність судової влади: її форми 
доповідач - Восколович Юлія Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., проф. Шибіко В.П. 
 
5. Проблеми визначення поняття моральної шкоди у кримінальному процесі України 
доповідач - Голінка Мирослава Іванівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
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науковий керівник - к. ю. н., доц. Сиза Н.П. 
 
6. Окремі питання допустимості доказів у кримінальному процесі 
доповідач - Грабарчук Олена Валеріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., проф. Шибіко В.П. 
 
7. Проблеми впровадження ювенальної юстиції в Україні 
доповідач - Дзега Олена Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., ас. Крижанівський В.В. 
 
8. Принципи обов’язковості судових рішень 
доповідач – Доберчак Ольга Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Малюга В. І. 
 
9. Деякі питання провадження щодо видачі особи (екстрадиції) 
доповідач - Ілечко Катерина Анатоліївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., ас. Кухнюк Д.В. 
 
10. Скарга до Європейського суду з прав людини  
доповідач - Касумова Анжела Бахтіярли (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - к. ю. н., проф. Шибіко В.П. 
 
11. Виправдувальний вирок: понятійно-категорійна сутність та  основні проблеми  
доповідач - Коваль Ольга Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., проф. Шибіко В.П. 
 
12. Деякі особливості провадження в кримінальних справах щодо неповнолітніх: застосування 
запобіжних заходів  
доповідач - Крукевич Оксана Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., ас. Крижанівський В.В. 
 
13. Раціональність утворення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ  
доповідач - Кучмієнко Ольга Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., проф. Шибіко В.П. 
 
14. Тенденції щодо запровадження нових запобіжних заходів в кримінальному процесі України  
доповідач - Макаренко Анна Іванівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., ас. Кухнюк Д.В. 
 
15. Проблема законодавчого врегулювання інституту суду присяжних в кримінальному процесі 
України 
доповідач – Максименко Олександр Петрович (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Сиза Н.П. 
 
16. Термін «реабілітований» в кримінальному процесі України  
доповідач - Матущак Мар'яна Романівна (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 3 курс) 
науковий керівник - к. ю. н. Миколенко О.М. 
 
17. Тенденції розвитку приватної детективної діяльності в Україні 
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доповідач – Мотуз Марія Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Кухнюк Д.В. 
 
18. Особливості застосування до неповнолітніх запобіжних заходів 
доповідач – Німенко Марина Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Малюга В. І. 
 
19. Проблемні аспекти міжнародно-правового імунітету в кримінальному процесі  
доповідач - Осійчук Тетяна Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., ас. Крижанівський В.В. 
 
20. Проблеми забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист  
доповідач - Ратушина Ірина Карлівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., проф. Шибіко В.П. 
 
21. Проблеми визначення осіб, які допускаються як захисники у кримінальний процес  
доповідач - Савчук Юлія Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник - к.ю.н., ас. Кухнюк Д.В. 
 
22. Розширення сфери дії принципу диспозитивності в Кримінальному процесі України    
доповідач - Сербулова Катерина Вікторівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
1 курс магістратури) 
науковий керівник - к. ю. н., проф. Шибіко В.П. 
 
23. Проблемні аспекти дотримання прав і свобод людини і громадянина у сучасному змагальному 
процесі кримінального судочинства  
доповідач - Середа Юрій Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - д. ю. н., проф. Котюк І.І. 
 
24. Матеріали, що отримані в іноземній державі  як джерело доказів в кримінальному процесі 
України 
доповідач - Симоненко Злата Віталіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н., доц. Малюга В. І. 
 
25. Проблеми визначення компетенції Верховного Суду України  
доповідач - Удовиченко Вікторія Анатоліївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 2 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., ас. Крижанівський В.В. 
 
26. Дотримання принципу недоторканності особи під час обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту 
доповідач - Шамрай Світлана Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 
курс магістратури) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Костюченко О.Ю. 

 
Секція - Цивільне процесуальне право 

 
Керівники – доц. Кіреєва Н.О., ас. Крижанівський В.В. 
Секретар – Андрійко Анна, студентка 3-го курсу 
 
1. Розгляд цивільних справ протягом розумного строку за підходом Європейського Суду з прав 
людини 
доповідач – Андрійко Анна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3курс) 
науковий керівник – ас. Круковес Н. В. 
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2. Критерії допустимості доказів у цивільному процесі 
доповідач – Гарник Альона Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Захарова О.С. 
 
3. Статус свідка у цивільному процесі  
доповідач – Іщенко Алла Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Грабовська О.О 
 
4. Проблеми участі адвоката у цивільному процесі 
доповідач – Клименко Аліна Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Грабовська О.О 
 
5. Доступність безоплатної правової допомоги в судочинстві України  
доповідач – Куруц Віталій Миколайович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н. доц. Радзієвська Л.К. 
 
6. Законодавча регламентація вимог щодо законності та обґрунтованості судових актів  
доповідач – Лисенко Любов Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник – д.ю.н. проф. Фурса С.Я. 
 
7. Захист прокуратурою інтересів держави в галузі земельних відносин: комплексний підхід  
доповідач – Матвієць Анатолій Анатолійович (Національна академія прокуратури України) 
науковий керівник – к.ю.н. доц. Подкопаєв С.В. 
 
8. Прокурор представник громадян та держави у цивільному процесі 
доповідач - Мотуз Марія Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Захарова О.С. 
 
9. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів за Законом України «Про судоустрій та статус 
суддів» 
доповідач – Музиченко Анна Василівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
здобувач) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кіреєва Н.О. 
 
10. Створення адміністративних судів було вірним рішенням чи помилкою? 
доповідач – Поливач Роман Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
1 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кіреєва Н.О. 
 
11. Проблемні аспекти реалізації права націнальтних меншин на використаня рідної мови у 
цивільному судочинстві 
доповідач – Попов Роман Віталійович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кіреєва Н.О. 
 
12. До питання про доцільність внесення змін до статті 294 ЦПК України щодо скорочення строків 
апеляційного оскарження рішень суду 
доповідач - Потурай Катерина Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н. доц. Грабовська О.О. 
 
13. Предмет доказування у цивільних справах: проблемні питання 
доповідач - Примачок Ірина Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник - к.ю.н.,доц. Грабовська О.О. 
 
14. Критерій достовірності при оцінці засобів доказування у цивільному процесі США та України 
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доповідач - Руда Тетяна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
апірант) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кіреєва Н.О. 
 
15. Деякі аспекти розуміння пояснення сторін як засобу доказування в цивільному процесі України 
доповідач – Саєнко Мар’яна Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Захарова О.С. 
 
16. Процесуальні аспекти  визначення виду провадження у справах про позбавлення батьківських 
прав 
доповідач – Сенюта Вероніка Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, здобувач) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Кіреєва Н.О. 
 
17. Окремі аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду  
доповідач - Ташматова Анжеліка Курбанбаївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 3 курс) 
науковий керівник – к.ю.н. доц. Захарова О.С. 
 
18. Роль прокурора у цивільному процесі  
доповідач - Чорний Артур Олександрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н. доц. Радзієвська Л.К. 
 
19. Скасування рішень третейського суду за заявою особи, яка не була стороною третейського 
розгляду 
доповідач -  Шамборська Катерина Андріївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Крижанівський В.В. 
 
20. Заочний розгляд справи при пред’явленні зустрічного позову 
доповідач - Шурин Олена Андріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник – к.ю.н. доц. Кіреєва Н.О 
 
21. Проблеми та перспективи суду присяжних та народних засідателів у цивільному процесі  
доповідач - Яценко Ніна Григорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник – д.ю.н. проф. Фурса С.Я. 

 
Секція -  Криміналістика 

 
Керівники – доц.. Ахтирська Н. М., доц.. Біленчук П. Д.,  
Секретар – Григорян Олександра, студентка 4-го курсу 
 
1. Правові аспекти боротьби із дитячою порнографією в мережі Інтернет 
доповідач - Внукова Анна Андріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Біленчук П.Д 
 
2. Комп’ютерна інформація як предмет злочинного посягання 
доповідач - Грирорян Олександра Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Паламарчук Л. П. 
 
3. Юридична особа як елемент криміналістичної характеристики злочинів по ухиленню від сплати 
податків: фінансовий портрет «конвертаційного центру»  
доповідач - Мирошниченко Ганна Геннадіївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, аспірант) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Біленчук П.Д 
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4. Окремі аспекти визначення терміну «нелегальна міграція» у кримінально-процесуальному 
законодавстві 
доповідач - Набруско Марія Степанівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
аспірант) 
науковий керівник - к. ю. н., доц. Паламарчук Л. П.  
 
5. Закон боротьби за мир і державотворчі процеси в Україні 
доповідач - Скригонюк Микола Іванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, к. 
ю.н., доцент) 
 
6. Про необхідність використання спеціальних кримінальних знань у виконавчому провадженні 
доповідач – Тульчій Ірина Олексіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
здобувач) 
науковий керівник – к.ю.н. доц. Клименко Н.І. 
 
7. Проблеми дотримання прав і свобод в умовах використання сучасних науково-технічних засобів 
з метою неофіційного збирання конфіденційної інформації 
доповідач - Черниш Катерина Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 4 курс) 
науковий керівник - д.ю.н., проф. Котюк І.І. 

 
Секція -  Нотаріат 

 
Керівники – доц.. Бондарєва М.В. 
Секретар – Драчук Анна, студентка 1-го курсу магістратури 

 
1. Окремі питання судового контролю за діяльністю нотаріуса 
доповідач – Алданова Катерина Юріївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Фурса С.Я. 
 
2. Місце нотаріату в юридичному механізмі охорони прав   фізичних і юридичних осіб та держави 
доповідач – Горбань Наталія Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
здобувач) 
 
3. Проблеми дисциплінарної відповідальності нотаріуса 
доповідач – Драчук Анна Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс 
магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Фурса С.Я. 
 
4. Докази в нотаріальному процесі 
доповідач – Качаровська Анна Павлівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 3 
курс) 
науковий керівник – к.ю.н., доц. Бондарєва М.В. 
 
5. Чи можливий допит свідків нотаріусом у порядку забезпечення доказів : проблемні питання та 
пропозиції до законодавства 
доповідач – Корабецька Марія Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 1 курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Фурса С.Я. 
 
6. Чи визнавати приватного нотаріуса суб’єктом злочинів у сфері службової діяльності? 
доповідач – Лесів Олексндра Петрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Фурса С.Я. 
 
7. Правовий статус нотаріуса 
доповідач – Мілієнко Олена Анатоліївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Фурса С.Я. 
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8. Цивільно-правова відповідальність нотаріуса 
доповідач – Никорак Галина Петрівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 
курс магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Фурса С.Я. 
 
9. Щодо необхідності участі спеціалістів в діяльності нотаріуса 
доповідач – Партоленко Наталія Вікторівна (Приватний нотаріус Київського міського нотаріального 
округу) 
науковий керівник – д.ю.н. Клименко Н.І. 
 
10. Проблемні питання захисту прав нотаріуса 
доповідач –Семенченко Людмила Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 5 курс) 
науковий керівник – д.ю.н., проф. Фурса С.Я. 
 
11. Проблеми позасудового оскарження організації нотаріальної діяльності та виконання нотаріусом 
правил нотаріального діловодства 
доповідач – Стояна Валентина Олександрівна (Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, аспірант) 
науковий керівник – к.ю.н., ас. Мельник І.С. 
 
12. Контроль за діяльністю нотаріусів 
доповідач – Шпілька Юлія Іванівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1 курс 
магістратури) 
науковий керівник – д.ю.н., проф.  Фурса С.Я. 


