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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Губерський 
Леонід Васильович

Голова організаційного комітету, доктор 
філософських наук, академік Національної 
академії наук, ректор Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка

Вижва 
Сергій Андрійович

Співголова організаційного комітету, 
док тор геологічних наук, професор, про-
ректор з наукової роботи

Бех 
Петро Олексійович

Співголова організаційного комітету, кан ди-
дат філологічних наук, проректор з науко во-
педагогічної роботи (міжнародні зв’язки)

Гриценко 
Іван Сергійович

Співголова організаційного комітету, 
доктор юридичних наук, декан юридич-
ного факультету

Берзін 
Павло Сергійович

Співголова організаційного комітету, 
доктор юридичних наук, заступник дека-
на юридичного факультету

Фурса 
Світлана Ярославівна

Співголова організаційного комітету, док-
тор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри нотаріального та виконавчого 
процесу і адвокатури;

Бондар 
Ірина Вадимівна

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, асистент кафедри нота-
ріального та виконавчого процесу і адво-
катури;

Бондарєва 
Марія Володимирівна

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри нотаріаль-
ного та виконавчого процесу і адвокатури;

Горбань 
Наталя Сергіївна

член організаційного комітету, асистент 
кафедри нотаріального та виконавчого 
процесу і адвокатури;

Кармаза 
Олександра 
Олександрівна

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, асистент кафедри нота-
ріального та виконавчого процесу і адво-
катури;

Костицький 
Михайло Васильович

член організаційного комітету, доктор юри-
дичних наук, професор кафедри нотаріаль-
ного та виконавчого процесу і адвокатури;

Кухнюк 
Дмитро 
Володимирович

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, асистент кафедри нота-
ріального та виконавчого процесу і адво-
катури;
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Кучер 
Тетяна Миколаївна

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, асистент кафедри нота-
ріального та виконавчого процесу і адво-
катури;

Малярчук 
Любов Сергіївна

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, асистент кафедри нота-
ріального та виконавчого процесу і адво-
катури;

Мельник 
Ірина Степанівна

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, асистент кафедри нота-
ріального та виконавчого процесу і адво-
катури;

Рабовська 
Світлана Янівна

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, асистент кафедри нота-
ріального та виконавчого процесу і адво-
катури;

Снідевич 
Олександр 
Станіславович

член організаційного комітету, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри нотаріаль-
ного та виконавчого процесу і адвокатури;

Притика 
Юрій Дмитрович

член організаційного комітету, доктор 
юридичних наук, професор

Вінциславська Марія член організаційного комітету, аспірант 
кафедри нотаріального та виконавчого 
процесу і адвокатури;

Дерій Олена член організаційного комітету, аспірант 
кафедри нотаріального та виконавчого 
процесу і адвокатури

Парфило 
Наталя Михайлівна

член організаційного комітету, ст. лабо-
рант кафедри

Стаднік 
Геннадій Васильович

член організаційного комітету, 
Державна виконавча служба України

Павлова 
Людмила Миколаївна

член організаційного комітету, 
Українська нотаріальна патала

Ткачук 
Олег Степанович

член організаційного комітету, 
Вищий спеціалізований суд з розгляду 
цивільних та кримінальних справ

Наукове Товариство Студентів та Аспірантів

Голова студентського парламенту 
юридичного факультету:  Шурин Олена
Голова НТСА:  Макарчук Роман
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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

21 лютого 2013 року
Учасники: професорсько-викладацький склад 

та практичні працівники

9.00 – 9.30 – реєстрація учасників

9.30 – 10.00 – відкриття конференції (актовий зал головного 
(Червоного) корпусу університету)

10.00 – 11.30 – пленарне засідання (актовий зал головного (Чер-
воного) корпусу університету)

11.30 – 12.00 – перерва на каву – брейк (ауд.266)

12.00 – 13.30 – наукові доповіді учасників конференції по секціях

13.30 – 14.30 – обідня перерва (ауд.266)

14.30 – 16.30 – наукові доповіді учасників конференції по секціях

17.00 – 19.00 – фуршет (ауд.266)

22 лютого 2013 року
Продовження конференції

Учасники: професорсько-викладацький склад 
та практичні працівники

10.00 – 12.00 – продовження роботи конференції по секціях

12.00 – 13.00 – підведення підсумків та закриття конференції

13.00-16.00 – культурна програма

17.00 – дружня вечеря

22 лютого 2013 року
Продовження конференції

Учасники: аспіранти, здобувачі, студенти

9.00 – 9.30 – привітання учасників

9.30 – 11.00 – пленарне засідання

11.00 – 13.00 – наукові доповіді учасників конференції

13.00 – 14.00 – перерва на каву-брейк (ауд.265)

14.00 – 15.00 – продовження доповідей учасників конференції

15.00 – 15.30 – підведення підсумків та закриття конференції
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

З метою забезпечення ефективної роботи оргкомітет конфе-
ренції рекомендує учасникам дотримуватись такого регламенту:

НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ:

Наукові доповіді до 15 хв.

В СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ:

Доповіді до 10 хв.

Обговорення до 05 хв.

Робочі мови – українська, російська, англійська, польська.

Дотримання регламенту конференції на пленарному засідан-
ні забезпечують головуючі на пленарному засіданні, а при роботі 
у секціях – керівники секцій (підсекцій).

Бажаємо плідної наукової праці!
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

21 лютого 2013 року о 0930–1000

Актова зала головного (Червоного) корпусу Університету

Вітальні виступи:

Губерський Леонід Васильович ректор Київського національ-
ного університету імені Тараса 
Шевченка

Бех Павло Олексійович проректор Київського націо-
нального університету імені 
Тараса Шевченка

Гриценко Іван Сергійович доктор юридичних наук., декан 
юридичного факультету Київ-
ського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка

Стаднік Геннадій Васильович Голова Державної виконавчої 
служби України

Степаненко Василь Данилович Віце-президент Української 
нотаріальної палати

Ткачук Олег Степанович Суддя Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ 

Савчук Мечеслав Доктор юридичних наук, 
Em. професор 
Університету імені Марії-Кюрі 
Складовської, академік МАЕ 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
21 лютого 2012 року 

Актовий зал головного (Червоного) корпусу університету

Головуючі на пленарному засіданні:
д.ю.н, професор Фурса С.Я, д.ю.н., професор Костицький М.В. 

Наукові доповіді:

1. Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу 
і адвокатури

Современные проблемы нотариата, исполнительной службы 
и научные пути их решения

2. Костицький Михайло Васильович, доктор юридичних 
наук, профессор, академік Національної академії правових наук 
України, академік Національної академії правових наук Украї-
ни, Заслужений юрист України

Деякі філософсько-методологічні проблеми цивільного, нота-
ріального, виконавчого та інших процесів

3. Абова Тамара Євгенівна (Абова Тамара Евгеньевна), док-
тор юридичних наук, професор, завідувач сектору цивільного 
права, цивільного та арбітражного процессу Інституту держави 
та права Російської академії наук.

Гражданское судопроизводство в России: проблеми теории 
и практики 

4. Селіванов Анатолій Олександрович – доктор юридичних 
наук, профессор, академік Національної академії правових наук 
України .

Право на оскарження судових рішень залежить від критеріїв 
розсуду суддів

5. Борисова Олена Олександрівна (Борисова Елена Алексан-
дровна) – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільно-
го процессу Московського державного университету імені М.В. 
Ломоносова

Тенденции развития российского законодательства о нота-
риате

6. Блажеєв Віктор Володимирович (Блажеев Виктор Влади-
мирович) – кандидат юридичних наук, професор, заведуючий 
кафедрою цивільного процесу, ректор Московського державного 
юридичного університету ім. О.Е. Кутафіна (МГЮА)

К вопросу об арбитражном процессе как системе производств
7. Гуменюк Василь Іванович, суддя Верховного Суду Украї-

ни, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук
Європейська конвенція та рішення Європейського суду у ре-

формуванні судової практики
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8. Першиков Евген Володимирович – суддя Вищого господар-
ського суду України, секретар судової палати

Правові позиції щодо питань оскарження дій Державної ви-
конавчої служби в господарському суді

9. Фокина Марина Анатоліївна (Фокина Марина Анатольев-
на) – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного, ар-
бітражного, адміністративного процесуального права Російської 
академії правосуддя

Принцип свободной оценки доказательств в аспекте взаимо-
действия судебных и нотариальных процедур в России

10. Миронюк Ігор Віталійович – перший заступник Голови 
Державної виконавчої служби України

Правове регулювання виконавчого провадження в Україні на 
сучасному етапі

11. Притика Юрій Дмитрович – доктор юридичних наук, до-
цент, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка

Правова природа угоди про підсудність
12. Мєдвєдєв Ігор Геннадійович (Медведев Игорь Геннадиевич) – 

доктор права Франції, директор Центра нотариальных исследований 
Некоторые тенденции эволюции развития нотариата и но-

тариальной формы в мире 
13. Ткачук Олег Степанович – суддя Вищого спеціалізовано-

го суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, вчений се-
кретар Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних та кримінальних справ України, кан-
дидат юридичних наук, доцент 

Перегляд судових рішень Верховним Судом України: поста-
новка проблеми

14. Кінга Флага-Герушинська Андріївна (Kinga Flaga-
Geruzinska) – доктор юридичних наук, ад’юнкт кафедри цивіль-
ного процесу університету м. Щецин Польща

Права бідних людей в цивільних провадженнях Польщі: окремі пи-
тання (The rights of the poor in Polish civil proceedings – selected issues)

15. Носырева Елена Ивановна – доктор юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой Воронежского государствен-
ного университета

Медиация в гражданском судопроизводстве: российский опыт
16. Ярослав Пешек, д.п.н., президент Спілки молодих Євро-

пейців (м. Прага, Чехія) 
Медіація у юрисдикційних процесах: досвід європейських країн
17. Річард Бреді (Richard Bredy), директор Центру розвитку 

права Великобританії (м. Лондон, Великобританія).
Розвиток інституту присяжних згідно англо- та американ-

ської юрисдикцій 
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21 лютого 2013 року 

СЕКЦІЯ: МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НАУК

Керівники секції: к.ю.н. Тимченко Г.П., к.ю.н. Щербак С.В.

18. Волков Сергій Сергійович, кандидат юридичних наук, 
старший програмний менеджер Програма розвитку ООН 

Правочини з інтелектуальною власністю: теорія, законо-
давство, нотаріат та суд

19. Журба Іванна Олександрівна (Журба Иванна Алексан-
дровна), магистр международного права

Юридический интерес в гражданском праве и цивилистичес-
ких процессах

20. Клименко Оксана Михайлівна – доктор юридичних наук, 
старший науковий співробітник, завідуючий сектором законопро-
ектних робіт Інституту законодавства Верховної Ради України 

Особливості відкриття провадження у нотаріальному, ци-
вільному та виконавчому процесах

21. Мальський Маркіян Маркіянович – кандидат юридичних 
наук, партнер Західної філії «Ацінгер»

Співвідношення цивільного та виконавчого процесів: про-
блемні питання теорії

22. Одосій Ольга Юріївна, юрист юридичної компанії «Юрист»
Ухвала про забезпечення позову: стик цивільного та вико-

навчого процесів
23. Сліпченко Олександр Іванович – кандидат юридичних 

наук, суддя Апеляційного суду Київської області, викладач На-
ціональної школи суддів України

Становлення інституту доказування та доказів у нотарі-
альному та виконавчому процесах та визначення перспектив-
них напрямків наукового дослідження цієї проблеми

24. Тимченко Геннадій Петровчи (Тимченко Геннадий Петро-
вич), кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины

Джавадов Икмет,кандидат юридических наук, научный со-
трудник Института государства и права им. В. М. Корецкого 
НАН Украины

К вопросу о прогностической функции цивилистической про-
цессуальной науки

25. Щербак Світлана Володимирівна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін «Україн-
ська академія банківської справи Національного банку України»

Паралельність виконавчого та цивільного процесів: проблем-
ні питання
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26. Яремко Володимир Володимирович, магістр, юрист Ад-
вокатського об’єднання «Арцінгер», Західноукраїнська філія 
(м. Львів)

Recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral 
awards: interaction between courts and state enforcement service 
(Визнання і виконання іноземних судових і арбітражних рі-
шень: взаємодія судів і держаної виконавчої служби)

СЕКЦІЯ: ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Керівники секції: д.ю.н. Абова Т.Є., к.ю.н. Кучер Т.М.

27. Анісімова Марія Сергіївна (Анисимова Мария Сергеев-
на), викладач кафедри підприємницького права, цивільного і 
арбітражного процесу Російської правової академії Міністерства 
юстиції Російської Федерації

Проблемы рассмотрения гражданских дел в суде кассацион-
ной инстанции Российской Федерации

28. Аргунов Всеволод Володимирович (Аргунов Всеволод 
Владимирович), кандидат юридичних наук, доцент кафедри ци-
вільного процесу юридичного факультету МДУ імені М.В. Ло-
моносова.

Проверка правильности совершенного нотариального дей-
ствия или отказа в его совершении

29. Бакалінська Ольга Олегівна, кандидат юридичних наук, 
доцент, кафедри комерційного права Київського національного 
торговельно-економічного університету

Застосування оціночних понять цивілістики судом як спосіб 
подолання невизначеності в праві

30. Бичкова Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, до-
цент, заступник начальника кафедри цивільного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ

Щодо тлумачення законодавчого терміну «неоднакове за-
стосування норм матеріального права»

31. Біленчук Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри правосуддя Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка

Теоретичні засади пізнання та доказування у сфері цивіль-
ного судочинства

32. Біленчук Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри правосуддя Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка

Стрілець Галина Олександрівна, кандидат юридичних 
наук, професор, ректор Ізмаїльського інституту водного тран-
спорту
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Шульга Юлія Олександрівна, лаборант кафедри правосуддя 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Актуальні проблеми підготовки кадрів у сфері цивільного 
правосуддя

33. Бутирська Ірина Анатоліївна, асистент кафедри правосуддя 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Правове становище розпорядника майна боржника у справі 
про банкрутство

34. Васильєв Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри цивільного процесу Національного Університету 
«Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» м. Харків

До питання про співвідношення судової практики і судового 
прецеденту

35. Воробель Уляна Богданівна, викладач кафедри цивільно-
правових дисциплін Львівського державного університету вну-
трішніх справ

Відкликання скарги на стадії апеляційного (касаційного) пе-
регляду судових рішень

36. Гарієвська Мирослава Богданівна, асистент кафедри ци-
вільного права та процесу Хмельницького університету управ-
ління і права

До питання суті повноважень суду у цивільному процесі
37. Гетманцев Олександр Валентинович, кандидат юридич-

них наук, доцент, завідувач кафедрою правосуддя Чернівецько-
го національного університету імені Юрія Федьковича

Деякі питання методології науки цивільного процесуального 
права

38. Гетманцев Максим Олександрович, асистент кафедри пра-
восуддя Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича

Дослідження наукових поглядів на поняття та зміст речо-
вих доказів в цивільному судочинстві України

39. Євхутич Ірина Миколаївна, викладач кафедри цивільного 
права та процесу факультету з підготовки слідчих Львівського 
державного університету внутрішніх справ

Баліцька Ольга Юріївна, викладач кафедри цивільного права 
та процесу факультету з підготовки слідчих Львівського держав-
ного університету внутрішніх справ

Процесуальний статус прокурора в цивільному судочинстві
40. Єрьоменко Галина Вікторівна, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту держави і права імені 
В.М. Корецького Національної Академії наук України, Україн-
ський Центр Медіації (kmbs), Голова Комісії з медіації ICC Ukraine

Інтереси і їх значення в контексті цивільного права і медіа-
ції (альтернативного способу вирішення спорів)



13

41. Єфремова Надія (Ефремова Надежда), кандидат юридич-
них наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту 
держави і права РАН

Развитие гражданского процесуального законодательства 
России в ХІ-ХХ вв.

42. Ізарова Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

Дотримання розумних строків розгляду цивільних справ
43. Кисельова Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, 

старший викладач Сумського державного університету
Правова сутність визнання та виконання рішень іноземних 

судів в Україні 
44. Кімчинська Сабіна Василівна, асистент кафедри правосуд-

дя Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
Право на судовий захист як гарантія захисту трудових 

прав неповнолітніх
45. Кінга Флага-Герушинська Андріївна (Kinga Flaga- 

Geruzinska) – доктор юридичних наук, ад’юнкт кафедри цивіль-
ного процесу університету м. Щецин, старший викладач інсти-
туту м. Гожув Велькопольські

Клих Александера Каземіровна, асистент кафедри цивільно-
го процесу університету м. Щецин

Права бідних людей в цивільних провадженнях Польщі: окре-
мі питання (The rights of the poor in Polish civil proceedings – 
selected issues)

46. Клименко Ніна Іванівна, доктор юридичних наук, профе-
сор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка

Янчук Олександра Юріївна, кандидат юридичних наук, до-
цент Університету економіки та права «КРОК»

Щодо призначення судових експертиз в цивільному судочин-
стві

47. Ковалишин Олександр Романович, викладач кафедри су-
дочинства Прикарпатського національного університету ім. Ва-
силя Стефаника

Непрямий позов в цивільному процесі
48. Корольов Віктор Володимирович, викладач кафедри судо-

чинства Прикарпатського національного університету ім. Васи-
ля Стефаника

Забезпечення позову у цивільному процесі: досвід пострадян-
ських країн

49. Короткий Філіпп Вікторович (Короткий Филипп Викто-
рович), кандидат юридичних наук, доцент Кубанського держав-
ного університету
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Станкевич Тетяна Борисівна(Станкевич Татьяна Борисовна), 
кандидат юридичних наук, доцент Кубанського державного уні-
верситету

Апелляция в гражданском судопроизводстве России: первые 
итоги изменений в действующем законодательстве

50. Кройтор Володимир Андрійович (Кройтор Владимир Ан-
дреевич), професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисци-
плін Харківського національного університету внутрішніх справ

Проблемы реализации принципа обязательности судебных 
решений в гражданском судопроизводстве Украины

51. Кухарєв Олександр Євгенович (Кухарев Александр Евге-
ньевич), кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-
правових дисциплін Харківського національного інституту вну-
трішніх справ

Процессуальные аспекты толкования завещания судом
52. Кучер Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і ад-
вокатури

Процедура дослідження та оцінки показань свідків як одного 
із засобів доказування

53. Лазько Гюльназ Заурівна, кандидат юридичних наук, до-
цент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці і со-
ціальних відносин Федерації профспілок України

Процесуальні аспекти участі адвоката у цивільному процесі
54. Лебедь Валерія Володимирівна (Лебедь Валерия Влади-

мировна) – кандидат юридичних наук, старший науковий спів-
робітник Інституту держави і права РАН

Защита интеллектуальных прав в специализированном ар-
битражном суде в РФ

55. Лебедь Костянтин Олександрович (Лебедь Константин 
Александрович), кандидат юридичних наук, доцент, науковий 
співробітник Інституту держави і права РАН

Участие нотариуса в гражданском процессе Российской Фе-
дерации

56. Левківський Богдан Казимирович, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник відділу проблем приват-
ного права Науково-дослідного інституту приватного права і під-
приємництва Національної академії правових наук України

Удосконалення судового порядку стягнення аліментів на не-
повнолітніх дітей 

57. Лук’янова Ірина Миколаївна (Лукьянова Ирина Нико-
лаевна), кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий 
співробітник інституту держави і права Російської академії наук

Правовая определенность в современном гражданском про-
цессе России
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58. Мінченко Раїса Миколаївна, доктор юридичних наук, 
професор, завідувачка кафедри цивільного процесу Національ-
ного університету « Одеська юридична академія»

Проблеми та новації касаційного провадження 
59. Навроцька Юлія В’ячеславівна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського 
національного університету імені Івана Франка

Повноваження суду за результатами розгляду справи 
у зв’яз ку з нововиявленими обставинами в цивільному судо-
чинстві

60. Нігматдинов Ринат Мунзирович (Нигматдинов Ринат 
Мунзирович), кандидат юридичних наук, доцент кафедри ци-
вільного процесу ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия»

Судебное правоприменение и судебное нормотворчество: где 
граница?

61. Паскар Ауріка Лазорівна, кандидат юридичних наук, до-
цент кафедри правосуддя Чернівецького національного універ-
ситету ім. Ю. Федьковича

Функції цивільних процесуальних правовідносин у механізмі 
цивільного процесуального регулювання

62. Помогалова Юлія Вікторівна (Помогалова Юлия Викто-
ровна), кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного 
і трудового права Федерального державного освітнього закладу 
вищої професійної освіти «Воронезький інститут Федеральної 
служби виконання покарань Росії»

Привод в системе мер противодействия злоупотреблению 
гражданскими процессуальными правами

63. Рассахатська Наталія Олександрівна (Рассахатская На-
талия Александровна), кандидат юридичних наук, доцент ка-
федри цивільного процесу ФГБОУ ВПО «Саратівська державна 
юридична академія»

Актуальные вопросы оптимизации и совершенствования 
процессуального порядка отправления правосудия по граждан-
ским делам

64. Савчин Неля Миколаївна, асистент кафедри правосуддя Чер-
нівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Латентні судові помилки в цивільному судочинстві Украї-
ни: поняття та значення

65. Тернова Ольга Анатоліївна (Терновая Ольга Анатольев-
на), кандидат юридичних наук, доцент кафедри адвокатури і но-
таріату Російської правової академії Міністерства юстиції Росій-
ської Федерації

Актуальные проблемы признания и исполнения иностранных 
судебных решений: российский и зарубежный опыт
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66. Тімець Максим Вікторович (Тимец Максим Викторович), 
кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжна-
родного права Федерального державного бюджетного освітнього 
закладу Російської правової академії Міністерства юстиції Ро-
сійської Федерації 

Акт признания в гражданском и арбитражном процессе Рос-
сийской Федерации: вопросы международного права

67. Угриновська Оксана Іванівна, кандидат юридичних наук, 
доцент, кафедри цивільного права і процесу Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка

Процесуальні дії суду по забезпеченню позову в цивільному 
процесі

68. Фетюхін Марат Володимирович (Фетюхин Марат Влади-
мирович), кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологіч-
ного, трудового права і цивільного процесу юридичного факуль-
тету Казанського Федерального Університету

Эффективность обеспечительных мер в арбитражном про-
цессе РФ

69. Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри нотаріального та виконавчого про-
цесу та адвокатури юридичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка

Лазько Олексій Миколайович, старший викладач кафедри 
цивільно-правових дисциплін Академії праці і соціальних від-
носин Федерації профспілок України

Значення огляду на місці під час здійснення цивільного судо-
чинства

70. Чучкова Наталія Олександрівна, старший викладач Уні-
верситету сучасних знань, здобувач кафедри цивільного права і 
процесу Національної академії внутрішніх справ

Договірна підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб

Практичні працівники:

71. Войнаровська Оксана Ігорівна, адвокат, партнер Адвокат-
ського об'єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери».

Поняття, ознаки та правові наслідки «фактичного шлюбу»: 
теорія і судова практика

72. Кузнець Олександр Миколайович, помічник судді Верхо-
вного Суду України

Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі
73. Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, кандидат юри-

дичних наук, старший науковий співробітник, Заслужений 
юрист України 

Цивільне судочинство он-лайн: сучасний стан та перспек-
тиви розвитку
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74. Луспеник Дмитро Дмитрович, кандидат юридичних наук, 
доцент,суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, секретар Пленуму ВССУ

Ткачук Анжеліка Олегівна, студентка ОКР «Бакалавр» 3-й р. н. 
юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Апеляційне та касаційне провадження: проблемні питання 
правозастосування

75. Німак Марія Орестівна, приватний нотаріус Львівського 
міського нотаріального округу

Докази і доказування у справах про розірвання шлюбу за за-
явою подружжя, яке має дітей

76. Решетнікова Ірина Валентинівна, доктор юридичних 
наук, профессор, Заслужений юрист РФ, Голова Федерального 
арбітражного суду Уральського округу

Упрощенное производство в российском арбитражном процессе
77. Хасаншін Ільгіз Абрарович (Хасаншин Ильгиз Абраро-

вич), суддя Арбітражного суду Республіки Татарстан
Понятие и виды процессуальных гарантий в цивилистичес-

ком процессе РФ

СЕКЦІЯ: НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Керівники секції: д.ю.н., проф. Фурса С.Я., 
д.ю.н, проф. Борисова О.О., к.ю.н., доц. Бондарєва М.В.

 
78. Бондарєва Марія Володимирівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Реалізація права на прийняття спадщини: проблеми право-
застосування 

79. Гончарова Аліна В'ячеславівна, кандидат юридичних 
наук, старший викладач кафедри АГПФЕБ Сумського держав-
ного університету

Актуальні питання щодо порядку організації цивільно-право-
вої охорони спадку та захисту спадкових прав та інтересів

80. Горбань Наталія Сергіївна, асистент кафедри нотаріаль-
ного та виконавчого процесу і адвокатури Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка

Принципи нотаріального процесу: шлях до пізнання
81. Долинська Марія Степанівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського 
державного університету Внутрішніх справ

Деякі правові аспекти нотаріального посвідчення правочинів 
щодо розпорядження землями особистих селянських господарств
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82. Ілюшина Марина Миколаївна (Илюшина Марина Нико-
лаевна), кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 
підприємницького права, цивільного і арбітражного процесу Ро-
сійської правової академії Міністерства юстиції Російської Фе-
дерації (Москва)

Соглашение об управлении хозяйственным партнерством как 
новый тип гражданско-правового договора, требующего нотариаль-
ного удостоверения, по законодательству Российской Федерации

83. Козлова Олена Борисівна (Козлова Елена Борисовна), канди-
дат юридичних наук, доцент кафедри адвокатури і нотаріату Росій-
ської правової академії Міністерства юстиції Російської Федерації

Государственная регистрация и нотариальное удостовере-
ние сделок с недвижимостью: соотношение публичных и част-
ных интересов

84. Малюга Віктор Іванович. кандидат юридичних наук, до-
цент, доцент кафедри правосуддя Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Горбань Наталія Сергіївна, асистент кафедри нотаріального 
та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Співвідношення принципів нотаріального та кримінального 
провадження

85. Мельник Ірина Степанівна, кандидат юридичних наук, асис-
тент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Проблемні аспекти вчинення виконавчого напису нотаріуса: 
стягнення заборгованості за опротестованими векселями

86. Рабовська Світлана Янівна, кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адво-
катури юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Деякі особливості спадкового правонаступництва після 
смерті фізичної особи – учасника господарських товариств

87. Сушкова Ольга (Сушкова Ольга), кандидат юридичних 
наук, старший викладач кафедри підприємницького права, ци-
вільного і арбітражного процесу Російської правової академії Мі-
ністерства юстиції Російської Федерації (Москва) 

Правовой режим объектов интеллектуальной собственнос-
ти, используемых в нотариальной деятельности

88. Третьякова Вікторія Григорівна, кандидат юридичних 
наук, старший науковий співробітник, доцент Університету су-
часних знань, Заслужений юрист України

До питання про визначення правового режиму тіла людини 
і окремих його частин як квазімайна та вчинення щодо них но-
таріальних дій
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89. Фурса Євген Іванович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри цивільно-правових дисциплін Академії праці і соціаль-
них відносин ФП України 

Нова функція нотаріату Україні: доцільність та виправда-
ність 

90. Чашкова Світлана Юріївна (Чашкова Светлана Юрьев-
на), кандидат юридичних наук, доцент кафедри адвокатури і но-
таріату Російської правової академії Міністерства юстиції Росій-
ської Федерації (Москва)

Некоторые вопросы, возникающие при удостоверении россий-
скими нотариусами соглашения о разделе общего имущества су-
пругов

Практичні працівники:

91. Другова Валентина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, 
приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу

Реалізація нотаріатом правозахисної функції в майнових 
правовідносинах за участю осіб, які не досягли повноліття – 
іноземних суб’єктів права

92. Котик Олена Володимирівна, заступник начальника відділу 
нотаріату Головного управління юстиції у Житомирській області.

Застосування методу образного моделювання майбутнього 
в нотаріальному процесі: соціально-філософський аспект

93. Лисенко Наталія Володимирівна, стажист приватного но-
таріуса Київського міського нотаріального округу

Розпорядження спільним майно подружжя шляхом нотарі-
ального посвідчення заповіту подружжя

94. Лихолат Ірина Петрівна, кандидат юридичних наук, при-
ватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, рад-
ник по науково-методичним питанням Президента Української 
нотаріальної палати

Нотариальные правоотношения: понятия, характеристи-
ка и особенности

95. Лосенко Ірина Михайлівна, секретар судових засідань 
Могилів-Подільського міськрайонного суду, Вінницької обл.

Правове регулювання гарантій нотаріальної діяльності
96. Мілієнко Олена Анатолііївна, магістр права, 
Розмежування понять обтяження та обмеження права влас-

ності та їх значення для нотаріальної практики
97. Німенко Марина Василівна, юрист ТОВ ФК «Агро-Лідер-

Україна», студентка ОКР «Магістр» 2-й р. н. юридичного фа-
культету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Принцип додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій
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98. Панталієнко Ярослава Петрівна, кандидат юридичних 
наук, начальник юридичного управління ПАТ «Київська фабри-
ка технічних паперів»

Процесуальні особливості нотаріального посвідчення шлюб-
ного договору

99. Партоленко Наталія Вікторівна, приватний нотаріус Ки-
ївського міського нотаріального округу

Докази у нотаріальному процесі: формування доктрини
100. Рибачок Вікторія Анатоліївна, кандидат юридичних 

наук, Віце-президент ПП «Юридичне бюро Рижого» 
Майновий поручитель як учасник іпотечних правовідносин: 

питання теорії та нотаріальної практики

СЕКЦІЯ: ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС

Керівники секції: к.ю.н., доцент Снідевич О.С., 
к.ю.н. Бондар І.В.

101. Бондар Ірина Вадимівна, кандидат юридичних наук, асис-
тент кафедри виконавчого та нотаріального процесу і адвокатури 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Особливості виконання рішення про поновлення на роботі
102. Владика Василь Васильович, докторант Університет Ма-

рії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща)
Проблемні питання визнання і виконання рішень судів Укра-

їни та Польщі
103. Гора Маріанна Анатоліївна, старший викладач кафедри 

цивільно – правових дисциплін економіко-правового факульте-
ту Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Особливості виконання рішень у справах, що випливають 
з трудових відносин

104. Гринюк Володимир Олексійович, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримі-
нальному провадженні

105. Кармаза Олександра Олександрівна, кандидат юридич-
них наук, доцент, асистент кафедри нотаріального та виконав-
чого процесу і адвокатури юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Захист житлових прав у міжнародному виконавчому проце-
сі: загальна характеристика

106. Малярчук Любов Сергіївна, кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і ад-
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вокатури Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Деякі питання, що потребують узгодження у виконавчому 
процесі

107. Ніконова Наталія Миколаївна (Никонова Наталия Нико-
лаевна), кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного 
процесса і трудового права Білоруського державного університету

Органы принудительного исполнения в Республике Беларусь
108. Подшивалов Тихон Петрович (Подшивалов Тихон Пе-

трович), кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного 
права і процесу Південно-Уральского державного університету 
(національний дослідницький університет).

Квалификация требования об освобождении вещи от ареста 
в рамках исполнительного производства по законодательству 
и судебной практики России

109. Руденко Микола Васильович, доктор юридичних наук, про-
фесор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри правосуддя 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Актуальні питання правового статусу прокурора у виконав-
чому провадженні

110. Свірін Юрій Олександрович (Свирин Юрий Александро-
вич), доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного 
права і процесу Академії труда і соціальних відносин (м. Москва).

Комплексная отрасль исполнительного права России
111. Снідевич Олександр Станіславович, кандидат юридич-

них наук, доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу 
і адвокатури юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Підстави визнання виконавчого листа таким, що не підля-
гає виконанню (на матеріалах судової практики у цивільних 
справах) 

Практичні працівники:
 
112. Ковалко Наталія Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри конституційного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
заступник начальника управління в Управлінні державної вико-
навчої служби Головного управління юстиції у місті Києві

Соломко Олексій Володимирович, директор департаменту 
контролю за виконанням рішень, розгляду звернень громадян та 
юридичних осіб в Державній виконавчій службі України

Про деякі актуальні проблеми, пов’язані з відкриттям вико-
навчого провадження 
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113. Потоцький Микола Юрійович, кандидат юридичних 
наук, заступник начальника відділу організації судового захис-
ту прав ДП «Український інститут промислової власності»

Виконання судових рішень у сфері інтелектуальної влас-
ності

114. Тульчій Ірина Олексіївна, здобувач КНУ імені Тараса 
Шевченка, начальник відділу державної виконавчої служби Со-
сницького районного управління юстиції в Чернігівській області.

Використання спеціальних знань у виконавчій службі

СЕКЦІЯ: АДВОКАТУРА

Керівники секції: к.ю.н. Кухнюк Д.В., к.ю.н. Рабовська С.Я.

115. Бровко Наталія Іванівна, кандидат юридичних наук, в.о. 
зав. кафедри історії, теорії держави і права та державного будів-
ництва Білоцерківського національного аграрного університету

До проблеми адвокатського захисту прав людини, що стали 
жертвами торгівлі людьми

116. Кухнюк Дмитро Володимирович, кандидат юридичних 
наук, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і 
адвокатури Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Актуальні проблеми підвищення кваліфікації адвокатів
117. Усеінова Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри правосуддя Харківського національ-
ного університету імені В.Н. Каразіна

Гендерна рівність юридичних кадрів в аспекті становлення 
вітчизняної адвокатури

118. Усеінова Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, 
старший викладач кафедри правосуддя Харківського національ-
ного університету імені В.Н. Каразіна

Цибуляк Олексій Володимирович студент 1 курсу, 4 гр. Хар-
ківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Деякі історико-правові аспекти світової практики адвока-
тури

119. Черняк Юлія Валеріївна (Черняк Юлия Валерьевна), 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного при-
ватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тара-
са Шевченка

Дополнительные обязанности адвоката в международном 
гражданском процессе (на примере институтов выбора наибо-
лее удобного суда (forum shopping) и передачи юрисдикции в суд 
иного государства (transfer of jurisdiction)
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Практичні працівники:

120. Власюк Владислав Вікторович, адвокат, магістр права
Особливості адвокатського самоврядування і місця Націо-

нальної асоціації адвокатів України в ньому
121. Косенко Володимир Миколайович, юрист Іноземного 

підприємства «Агро Вільд України»
Значення комерційних позначень в економіко-правовому роз-

витку держави:адвокатський аспект
122. Кухар Анна Володимирівна, магістр права, юрист «Пер-

ша керуюча компанія»
Щодо формування моделі правового регулювання страхуван-

ня професійної відповідальності адвокатів в Україні
123. Жук Лариса Борисівна, адвокат, старший викладач ка-

федри міжнародних відносин Інституту економіки та міжнарод-
них відносин Ужгородського національного університету

Жук Валерій Петрович, адвокат
Правові аспекти застосування Закону України «Про без-

оплатну правову допомогу»: проблемні питання та перспекти-
ви вирішення
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22 лютого 2013 року

Продовження конференції
Учасники аспіранти, здобувачі, студенти 

Пленарне засідання
Головуючий: д.ю.н., проф. Фурса С.Я.

124. Дерій Олена Олександрівна, аспірант кафедри нотаріаль-
ного та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Договірний порядок врегулювання аліментних зобов’язань з 
утримання батьками своїх дітей: проблемні питання

125. Скок Лілія Володимирівна, магістр міжнародного права, 
студентка ІІІ курсу відділення перепідготовки фахівців Хмель-
ницького університету управління та права

Особливості розпоряджень на випадок смерті, посвідчених 
нотаріусом: практика України та ФРН

126. Вінциславська Марія Валеріївна, аспірантка кафедри 
виконавчого та нотаріального процесу і адвокатури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

Проблемні питання розшуку боржника, його майна та дити-
ни у виконавчому процесі

127. Фурса Євген Євгенович, студент ОКР «Магістр» 2-го року 
навчання «Міжнародне право» Інститут міжнародних відносин 
КНУ імені Тараса Шевченка 

Діяльність консула щодо спадкування з іноземним елемен-
том згідно міжнародних договорів

128. Ясельська Наталія Михайлівна, студентка ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н. юридичного факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка

Особливості нотаріального посвідчення електронного цифро-
вого підпису

129. Антонюк Лілія Олександрівна, студентка 3-го курсу 
юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Національна асоціація адвокатів України як новела законо-
давця: перші кроки на шляху існування

130. Чех Ольга Вікторівна, студентка 3-го курсу юридичного факуль-
тету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Особливості укладання адвокатами договорів про надання 
безоплатної правової допомоги

131. Скорич Олена Олегівна, студент 3-го курсу юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Реклама адвокатської діяльності в контексті дотримання 
Правил адвокатської етики та чинного законодавства України
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СЕКЦІЯ: ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Керівники секції: к.ю.н. Кучер Т.М., ас. Дерій О.О.

132. Ануфріїв Альберт Юрійович (Ануфриев Альберт Юрье-
вич), аспирант ФГБОУ «Саратовская государственная юридичес-
кая академия»

Проблема правовой определенности судебных издержек.
133. Бєгінін Дмитро Олексійович (Бегинин Дмитрий Алек-

сеевич), cтудент 5-го курсу Інституту прокуратури Саратовської 
державної юридичної академії

Институт признания сторонами обстоятельств по делу
134. Валіуллова Діляра Рустемівна (Валиуллова Диляра Рус-

темовна )– студентка Казанського (Приволжського) Федераль-
ного Університету

Применение процедуры медиации во внешнеэкономических 
сделках

135. Войтовський Валентин Сергійович, аспірант кафедри 
правосуддя юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Підстави касаційного оскарження судових рішень в цивільно-
му судочинстві

136. Дика Дарина Олегівна, аспірант Інституту міжнародних від-
носин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Діяльність Європейського Суду з прав людини та принцип не-
втручання у внутрішні справи держави: проблемні аспекти

137. Заяць Ніна Ярославівна,аспірант 4-го року навчання ка-
федри цивільного права і процесу юридичного факультету Львів-
ського університету імені Івана Франка

Ознаки касаційного перегляду в цивільному процесі
138. Кошкевич Еліна Петрівна (Кошкевич Элина Петровна), 

студентка Саратовської державної юридичної академії
Некоторые проблемы назначения и проведения судебных экс-

пертиз в практике арбитражных судов в Российской Федерации
139. Музикант Денис Юрійович (Музыкант Денис Юрьевич), 

студент 510 гр. Інституту прокуратури ФГБОУ ВПО «Саратов-
ської державної юридичної академії» 

Использование письменных документов иностранных госу-
дарств в качестве доказательств в арбитражном процессе Рос-
сийской Федерации

140. Поливач Вікторія Олександрівна, аспірантка Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка, старший 
консультант апарату Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ

Визначення предмету доказування та кола доказів у спра-
вах, що виникають із кредитних правовідносин
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141. Поберецька Анжела Анатоліївна, студентка 4-го курсу 
Київського університету права НАН України

Проблеми правового регулювання наказного провадження
142. Рибак Ольга Сергіївна, аспірантка кафедри правосуддя 

юридичного факультету Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка

Судове доручення як елемент міжнародно-правової допомоги
143. Серт Олександр Володимирович, студент 4-го курсу 

економіко-правового факультету Одеського національного уні-
верситету імені І.І.  Мечникова

Особливості використання інформації, розміщеної в Інтер-
неті, як доказу в цивільному судочинстві

144. Скрипець Наталія Степанівна, аспірант Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка

Апеляційне оскарження ухвали про видачу виконавчого лис-
та на примусове виконання рішення третейського суду

145. Шевченко Анна Василівна, здобувач кафедри право-
суддя Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, суддя Київського окружного адміністративного 
суду

Істотні порушення норм процесуального права при здійснен-
ні правосуддя як підстава для притягнення судді до дисциплі-
нарної відповідальності

СЕКЦІЯ: НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 

Керівники секції: к.ю.н., доцент Бондарєва М.В., 
к.ю.н., ас. Мельник І.С.

146. Асанова Людмила Олександрівна, студентка ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н. спеціалізація «Нотаріат» юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Принцип економічної самостійності та оплатності нота-
ріальних дій

147. Асатурова Джулія Рудольфівна, студентка ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н. спеціалізація «Нотаріат» юридичного факуль-
тету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка

Особливості нотаріальних процесуальних обов’язків нотарі-
уса при вчиненні нотаріальних дій

148. Білозерська Євгенія Іванівна, аспірант кафедри нота-
ріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного фа-
культету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

Засоби доказування у нотаріальному процесі
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149. Вольська Інна Василівна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. спеціалізація «Нотаріат» юридичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

Деякі аспекти нотаріального посвідчення договорів довічного 
утримання (догляду)

150. Глущенко Інна Василівна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Стадійність як елемент юридичної природи нотаріального 
процесу

151. Грабовська Наталія Олександрівна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. юридичного факультету Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, помічник приватного нотаріуса

Особливості прийняття спадщини особою, яка є одночасно 
спадкоємцем за заповітом, особою, яка має право на обов'язкову 
частку і спадкоємцем за законом

152. Грек Тетяна Борисівна, студентка ОКР «Магістр» 2-й р. 
н. юридичного факультету Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, помічник приватного нотаріуса

Окремі питання охоронної нотаріальної діяльності
153. Гуть Неля Юріївна,здобувач Інституту міжнародних відно-

син Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Апостиль як форма легалізації нотаріальних документів 

для дії за кордоном
154. Даниленко Жанна Вікторівна, студентка ОКР «Магістр» 

2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Правовий статус професійних об'єднань
155. Дорошенко Аліна Володимирівна, студентка ОКР «Ма-

гістр» 2-й р. н. юридичного факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка

Представництво в нотаріальному процесі
156. Дудар Марта Ігорівна, студентка 4 к., 6 гр. денної фор-

ми навчання юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Актуальні проблеми нотаріального посвідчення договорів, 
предметом яких є морське судно

157. Калініченко Оксана Володимирівна, здобувач Київсько-
го університету права НАН України

Заповіти, прирівняні до нотаріально посвідчених (на при-
кладі посвідчення заповіту консулом України)

158. Кисла Анна Григорівна, студентка ОКР «Магістр» 2-й р. н. 
юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Договір дарування: історія та сучасність
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159. Крикун Ілона Вікторівна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Окремі аспекти суб’єктного складу шлюбного договору
160. Куценко Анжеліка Анатоліївна, студентка ОКР «Ма-

гістр» 2-й р. н. юридичного факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка

Проблемні аспекти нотаріального діловодства в Україні
161. Мельник Леся Віталіївна, студентка ОКР «Магістр» 2-й р. н. 

юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, помічник юриста «Юридична компанія «СЕТРА». 

Окремі проблемні питання опротестування векселів
162. Міяль Каріна Володимирівна, студентка ОКР «Магістр» 

2-й року навчання юридичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка

Співвідношення правової природи шлюбного договору і звичай-
них цивільно-правових угод

163. Морач Тетяна Олександрівна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. спеціалізація «Нотаріат» юридичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

Основи організації та діяльності Української нотаріальної 
палати

164. Нехоца (Фокіна) Вікторія, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. спеціалізація «Нотаріат» юридичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

Проблеми визначення поняття „нотаріальний акт”
165. Нікітюк Олена Миколаївна, студентка ОКР «Магістр» 

2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Процесуальний порядок видачі свідоцтва про право власнос-
ті на частку в спільному майні подружжя:теорія і практика

166. Онищук Юлія Миколаївна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Заповіт подружжя: актуальні питання практики застосу-
вання

167. Орленко Борис Миколайович, студент ОКР «Магістр» 
1-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Проблемні питання залучення експерта в нотаріальний процес
168. Пасєчко  Христина Василівна, студентка ОКР «Магістр» 

2-й р. н.  юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Актуальні питання визначення компетенції залежно від 
суб’єкта уповноваженого вчиняти нотаріальні дії
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169. Плав’юк Катерина Юріївна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Нотаріальне провадження як елемент нотаріального процесу
170. Плєскова Олександра Василівна, студентка ОКР «Ма-

гістр» 2-й р. н. юридичного факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка

Участь нотаріуса в відношенні фактичних шлюбних союзів
171. Пошва Марія Богданівна, студентка ОКР «Магістр» 

2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Особливості використання електронних документів, на під-
ставі яких вчиняються нотаріальні дії

172. Рибак Катерина Олександрівна, студентка ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н. спеціалізація «Нотаріат» юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Суб'єктний склад спадкового договору, їх права та обов'язки
173. Салмай Наталія Михайлівна, студентка ОКР «Магістр» 

2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Аналіз сучасної системи нотаріату в України та зарубіж-
ний досвід

174. Хомець Світлана Олександрівна, студентка ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н. юридичного факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка

Проблема прийняття та відмова від прийняття спадщини 
малолітніми особами: теоретико-правовий аспект

175. Шатилюк Юлія Миколаївна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Нотаріальний порядок посвідчення відчуження земельних ді-
лянок

176. Янкова Юлія Дмитрівна, студентка ОКР «Магістр» 
2-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Правові аспекти класифікації суб’єктів нотаріально-проце-
суальних правовідносин

СЕКЦІЯ: ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС
Керівники секції: к.ю.н. ас. Бондар І.В., асп. Вінциславська М.В.

177. Балацький Ігор Володимирович, cтудент ОКР «Магістр», 
2-го р. н., юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, спеціалізація «Виконавче 
право та процес»

Виконавчі процесуальні правовідносини



30

178. Бандура Володимир Іванович, студент юридичного факуль-
тету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Магістр» 2-й р. н.

Суд як учасник виконавчого провадження
179. Бондарчук Діана Миколаївна, студентка ОКР «Магістр» 2-й 

р. н. юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, спеціалізація «Виконавче право та процес» 

Проблемні аспекти звернення стягнення на майно боржни-
ка – юридичної особи.

180. Вишневський Ігор Васильович, студент юридичного факуль-
тету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Магістр» 2-й р. н.

Щодо відповідності постанов у справах про адміністратив-
ні правопорушення вимогам Закону України «Про виконавче 
провадження

181. Драгун Роман Григорович, студент юридичного факульте-
ту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Магістр» 2-й р. н.

Суб’єкти виконавчого процесу
182. Залізняк Іван Іванович, студент юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Магістр» 2-й р. н.

Визначення поняття «зупинення виконавчого провадження».
183. Ільницька Інна Володимирівна, студентка юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н.

Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження
184. Карпук Сергій Вікторович, студент юридичного факуль-

тету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Магістр» 
2-й р. н., головний державний податковий ревізор-інспектор від-
ділу погашення податкового боргу Державної податкової служби 
у Волинській області

Правові акти, які підлягають примусовому виконанню: пра-
вова природа, зміст

185. Касьянович Тетяна Віталіївна, студентка юридичного факуль-
тету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Магістр» 2-й р. н.

Роль суду у виконавчому провадженні
186. Кушнєрьов Андрій Валентинович. студент юридичного фа-

культету Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка, спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Магістр» 2-й р. н.

Правовий статус державного виконавця: питання теорії та 
практики
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187. Лобко Анна Сергіївна, студентка юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Магістр» 2-й р. н.

Правовий статус сторін у виконавчому процесі: проблемні 
питання

188. Ляшенко Руслан Олегович, аспірант кафедри нотаріального 
і виконавчого процесу та адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка.

Примусове виконання судових рішень у групових позовах 
(позовах на користь невизначеного кола осіб): законодавчі та 
практичні проблеми

189. Нідзельська Аліна Вікторівна, студентка юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н.

Поняття та стадії виконавчого процесу
190. Пироженко Сергій Олександрович, студент юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н.

Проблеми класифікації суб’єктів виконавчого процесу
191. Пригоцька Яна Вікторівна, студентка юридичного фа-

культету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, спеціалізація «Виконавче право та процес» ОКР «Ма-
гістр» 2-й р. н.

Принципи виконавчого провадження

СЕКЦІЯ: АДВОКАТУРА

Керівники секції: к.ю.н., ас. Кухнюк Д.В., 
к.ю.н., ас. Рабовська С.Я.

192. Алієв Артур Вердійович, студент 5-го курсу ОКР «Ма-
гістр» юридичного факультету заочної форми навчання Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

Основні новації та зміни в Законі України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність»

193. Аліменко Олександр Юрійович, студент Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка

Проблематика оподаткування адвокатської діяльності 
в Україні

194. Виговська Ірина Валеріївна, студентка 3-го курсу юри-
дичного факультету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка

Право адвоката на відмову у наданні правової допомоги
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195. Клюєва Юлія Олегівна, студентка юридичного факуль-
тету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Сірик Ксенія Миколаївна, студентка юридичного факультету 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Принцип добросовісності в адвокатській діяльності
196. Коваль Анастасія Маратівна, студентка 3-го курсу юри-

дичного факультету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка

Співвідношення та реалізація етичних аспектів поведінки 
адвокатів та працівників прокуратури в процесі здійснення 
своєї діяльності

197. Косенкова Анастасія Геннадіївна, студентка КНУ імені 
Тараса Шевченка

Безоплатна вторинна правова допомога: деякі проблеми за-
конодавчого регулювання

198. Коч Олена Володимирівна, студентка 2 курсу економіко-
правового факультету спеціальності «правознавство» Одеського 
національного університету імені І. І. Мечнікова, 

Аналіз новел організації адвокатської діяльності в Україні 
та проблеми їх реалізації

199. Огаджанян Яна Арменівна, студентка 3-го курсу юри-
дичного факультету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка

Проблемні аспекти участі захисника у судовому розгляді справи
200. Павлюк Ксенія Євгенівна, студентка ОКР «Бакалавр» 3-й 

р. н. юридичного факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка 

Надання безоплатної юридичної допомоги фізичним особам
201. Поливач Катерина Петрівна, студентка ОКР «Магістр» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури
202. Рудковская Марія Олегівна, студентка ОКР «Бакалавр» 

3-й р. н. юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Страхування професійної відповідальності адвокатів в Ук-
раїні: перспективи запровадження

203. Салей Юлія Павлівна, студентка ІІІ курсу юридичного факуль-
тету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сутність адвокатської таємниці у кримінальному процесі
204. Тарасенко Ярослав Віталійович,студент 3-го курсу юри-

дичного факультету Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка

До питання про проблему об’єднання адвокатів за новим 
Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» 
крізь призму закордонного (словенського) досвіду
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