
Магістри 1 року заочної форми навчання 

1 потік 

Гр. 1 Адміністративне право 

1. Дудник Роман Миколайович «Проблеми реалізації принципів 

верховенства права і пропорційності у цивільному процесі» 

2. Заїка Галина Миколаївна «Проблемні питання законності і 

обґрунтованості судового рішення у цивільному процесі» 

3. Зозуля Микола Костянтинович «Проблемні аспекти видів судових 

рішень у цивільному процесі».  

4. Клочок Вікторія Валеріївна – 063-78-17-779 «Процесуальний статус 

учасників справи як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин в світлі новел проекту ЦПК». 

5. Козлов Артем Олександрович «Правовий статус інших учасників 

судового процесу як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у світлі новел проекту ЦПК». 

6. Кошляк Марія Ігорівна «Представництво в цивільному процесі: 

актуальні проблеми теорії та практики». 
7. Олійник Вікторія Ігорівна «Докази і доказування в цивільному 

процесі: проблемні питання теорії і практики (новели проекту 

ЦПК)».  

8. Поляков Данило Ігорович «Науково-практичні проблеми реалізації 

права на апеляційне оскарження судових рішень (новели проекту 

ЦПК)».  

9. Садовий Андрій Сергійович «Реалізація права на касаційне 

оскарження судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі 

новел проекту ЦПК». 

10. Хоній Роман Ігорович «Актуальні проблеми теорії та практики 

розгляду і вирішення справ окремого провадження». 
11. Ярмоленко Назарій Володимирович «Актуальні питання перегляду 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами». 

 

 

Гр. 2 Інформаційне право 

 

1. Білоконь Владислава-Євгенія «Володимирівна Юридична природа 

мирової угоди: проблемні питання теорії і практики». 
2. Бондарчук Катерина Ігорівна – 093-780-74-62 «Місце підготовчого 

провадження в структурі цивільного процесу з урахуванням новел 

проекту ЦПК». 

3. Вербовий Юрій Володимирович «Процесуальні проблеми 

співвідношення процесуального статусу експерта і спеціаліста».  



4. Заєць Галина Борисівна «Актуальні проблеми участі органів опіки і 

піклування в сучасному цивільному процесі».  
5. Ковальчук Анна Вікторівна «Процесуальні особливості розгляду 

справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, 

гідності і ділової репутації».  

6. Крикун Лілія Євгенівна «Проблеми реалізації принципів 

верховенства права і пропорційності у цивільному процесі». 

7. Мацюк Микола Сергійович «Проблемні питання законності і 

обґрунтованості судового рішення у цивільному процесі».  
8. Пенькова Валерія Олександрівна «Проблемні аспекти видів судових 

рішень у цивільному процесі».  

9. Узерчук Олександра Володимирівна «Процесуальний статус 

учасників справи як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин в світлі новел проекту ЦПК». 

 

 

 

Гр. 3 Публічна адміністрація 

1. Адхам Салєх Шейдахович «Правовий статус інших учасників судового 

процесу як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин у світлі 

новел проекту ЦПК». 

2. Герасименко Людмила Олександрівна «Представництво в цивільному 

процесі: актуальні проблеми теорії та практики». 
3. Коломоєць Юлія Олексіївна «Докази і доказування в цивільному 

процесі: проблемні питання теорії і практики (новели проекту ЦПК)».  

4. Краснояров Данило Федорович «Науково-практичні проблеми 

реалізації права на апеляційне оскарження судових рішень (новели 

проекту ЦПК)».  

5. Нагловська Олеся Василівна «Реалізація права на касаційне 

оскарження судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі 

новел проекту ЦПК». 

6. Нестеренко Роман Олександрович – 063 – 74-20-666  «Актуальні 

проблеми теорії та практики розгляду і вирішення справ окремого 

провадження». 

7. Ткач Олександра Михайлівна  «Актуальні питання перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами». 
8. Щеглова Влада Олегівна «Юридична природа мирової угоди: 

проблемні питання теорії і практики». 

 

Гр. 4 Господарське право 

1. Бірюк Анастасія Олександрівна «Місце підготовчого провадження в 

структурі цивільного процесу з урахуванням новел проекту ЦПК». 
2. Божко Владислав Григорович «Процесуальні проблеми 

співвідношення процесуального статусу експерта і спеціаліста».  



3. Володін Олександр Артемович «Актуальні проблеми участі органів 

опіки і піклування в сучасному цивільному процесі».  

4. Дженков Стефаній Валерійович – 093-239-52-32  «Процесуальні 

особливості розгляду справ за позовами до засобів масової 

інформації про захист честі, гідності і ділової репутації».  

5. Плахова Аліна Дмитрівна «Проблеми реалізації принципів 

верховенства права і пропорційності у цивільному процесі». 

6. Ходос Ліор Сергійович «Проблемні питання законності і 

обґрунтованості судового рішення у цивільному процесі».  
7. Шевчук Олександр Володимирович «Проблемні аспекти видів 

судових рішень у цивільному процесі».  

8. Шелудько Анастасія Володимирівна «Процесуальний статус 

учасників справи як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин в світлі новел проекту ЦПК». 

9. Шкляр Антон Дмитрович «Правовий статус інших учасників 

судового процесу як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у світлі новел проекту ЦПК». 

10. Щербін Денис Костянтинович «Представництво в цивільному 

процесі: актуальні проблеми теорії та практики». 
 

Гр. 5 Господарський процес 

1. Волощук Катерина Олегівна «Докази і доказування в цивільному 

процесі: проблемні питання теорії і практики (новели проекту ЦПК)».  
2. Жук Володимир Миколайович «Науково-практичні проблеми реалізації 

права на апеляційне оскарження судових рішень (новели проекту 

ЦПК)».  
3. Іванюк Вікторія Вікторівна «Реалізація права на касаційне оскарження 

судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі новел проекту 

ЦПК». 

4. Лозицька Валерія Валеріївна «Актуальні проблеми теорії та практики 

розгляду і вирішення справ окремого провадження». 
5. Михайлів Олеся Ростиславівна «Актуальні питання перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами». 

6. Першина Валерія Олександрівна «Юридична природа мирової угоди: 

проблемні питання теорії і практики». 

7. Пляченко Вадим Андрійович «Місце підготовчого провадження в 

структурі цивільного процесу з урахуванням новел проекту ЦПК». 
8. Цимбал Антон Богданович «Процесуальні проблеми співвідношення 

процесуального статусу експерта і спеціаліста».  
9. Шніт Ольга Миколаївна «Актуальні проблеми участі органів опіки і 

піклування в сучасному цивільному процесі».  



10. Ярош Ярослав Сергійович – 095-273-28-02 «Процесуальні особливості 

розгляду справ за позовами до засобів масової інформації про захист 

честі, гідності і ділової репутації».  

 

Гр. 6 Конституційне право 

 

1. Баграновська Тетяна Юріївна «Проблеми реалізації принципів 

верховенства права і пропорційності у цивільному процесі». 
2. Долматова Валерія Василівна «Проблемні питання законності і 

обґрунтованості судового рішення у цивільному процесі».  
3. Євтухов Сергій Андрійович «Проблемні аспекти видів судових рішень 

у цивільному процесі».  

4. Кулаков Владислав Сергійович «Процесуальний статус учасників 

справи як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин в світлі 

новел проекту ЦПК». 

5. Кушнірчук Олена Олегівна «Правовий статус інших учасників 

судового процесу як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у світлі новел проекту ЦПК». 

6. Паламарчук Олеся Олексіївна «Представництво в цивільному процесі: 

актуальні проблеми теорії та практики». 
7. Слободенюк Василь Анатолійович «Докази і доказування в цивільному 

процесі: проблемні питання теорії і практики (новели проекту ЦПК)».  

8. Хмарська Анастасія Андріївна-  067-419-68-21 «Науково-практичні 

проблеми реалізації права на апеляційне оскарження судових рішень 

(новели проекту ЦПК)».  

9. Цибулько Анастасія Сергіївна «Реалізація права на касаційне 

оскарження судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі 

новел проекту ЦПК». 

 

Гр. 7 Виборче право 

1. Бабаєва Маргарет Альбертівна «Актуальні проблеми теорії та 

практики розгляду і вирішення справ окремого провадження». 
2. Борзова Валерія Дмитрівна «Актуальні питання перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами». 
3. Вороненко Аліна Петрівна «Юридична природа мирової угоди: 

проблемні питання теорії і практики». 
4. Дмитрук Андрій Віталійович «Місце підготовчого провадження в 

структурі цивільного процесу з урахуванням новел проекту ЦПК». 
5. Дудучава Тимур Миколайович «Процесуальні проблеми 

співвідношення процесуального статусу експерта і спеціаліста».  
6. Корнієнко Ігор Олегович «Актуальні проблеми участі органів опіки і 

піклування в сучасному цивільному процесі».  



7. Краснощок Марина Олегівна «Процесуальні особливості розгляду 

справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, 

гідності і ділової репутації».  

8. Моргулець Вікторія Анатоліївна – 093-948-60-08 «Проблеми 

реалізації принципів верховенства права і пропорційності у 

цивільному процесі». 
9. Рвач Ілона Ігорівна «Проблемні питання законності і 

обґрунтованості судового рішення у цивільному процесі».  
 

2 потік 

 

Гр. 8 Цивільне право 

1. Білоусова Яна Олександрівна «Проблемні аспекти видів судових 

рішень у цивільному процесі».  

2. Борданова Катерина Ігорівна «Процесуальний статус учасників справи 

як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин в світлі новел 

проекту ЦПК». 

3. Гарник Юлія Валеріївна «Правовий статус інших учасників судового 

процесу як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин у світлі 

новел проекту ЦПК». 

4. Костицька Софія Василівна «Представництво в цивільному процесі: 

актуальні проблеми теорії та практики». 
5. Матейчук Анастасія Михайлівна «Докази і доказування в цивільному 

процесі: проблемні питання теорії і практики (новели проекту ЦПК)».  

6. Обіщенко Анна Андріївна – 063-833-97-57 «Науково-практичні 

проблеми реалізації права на апеляційне оскарження судових рішень 

(новели проекту ЦПК)».  

7. Осташек Вікторія Іванівна «Реалізація права на касаційне оскарження 

судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі новел проекту 

ЦПК». 

8. Панчак Анастасія Олександрівна «Актуальні проблеми теорії та 

практики розгляду і вирішення справ окремого провадження». 

9. Савох Вікторія Романівна «Актуальні питання перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами». 
10. Тлеужанов Владислав Тимофійович «Юридична природа мирової 

угоди: проблемні питання теорії і практики». 

11. Томіленко Віктор Володимирович «Місце підготовчого провадження в 

структурі цивільного процесу з урахуванням новел проекту ЦПК». 
12. Щербина Тарас Ігорович «Процесуальні проблеми співвідношення 

процесуального статусу експерта і спеціаліста».  
 

Гр. 9 Правовий бізнес консалтинг 



1. Білоног Валерія Віталіївна «Актуальні проблеми участі органів опіки і 

піклування в сучасному цивільному процесі».  
2. Каба Олег Віталійович «Процесуальні особливості розгляду справ за 

позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і 

ділової репутації».  

3. Кафарова Ламія Енвер кизи «Проблеми реалізації принципів 

верховенства права і пропорційності у цивільному процесі». 

4. Корнієць Марина Миколаївна «Проблемні питання законності і 

обґрунтованості судового рішення у цивільному процесі».  
5. Москаленко Артем Григорович «Проблемні аспекти видів судових 

рішень у цивільному процесі».  

6. Нежурбіда Микита Геннадійович 0 50-051-33-30 «Процесуальний 

статус учасників справи як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин в світлі новел проекту ЦПК». 

7. Овчарук Евеліна Вікторівна «Правовий статус інших учасників 

судового процесу як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у світлі новел проекту ЦПК». 

8. Рудик Данило Артемович «Представництво в цивільному процесі: 

актуальні проблеми теорії та практики». 
9. Седик Денис Андрійович «Докази і доказування в цивільному процесі: 

проблемні питання теорії і практики (новели проекту ЦПК)».  
10. Соловйова Алєся Борисівна «Науково-практичні проблеми реалізації 

права на апеляційне оскарження судових рішень (новели проекту 

ЦПК)».  
11. Ширман Вероніка Леонідівна «Реалізація права на касаційне 

оскарження судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі 

новел проекту ЦПК». 

 

Гр. 10 Кримінальне право 

 

1. Банцер Юлія Ігорівна «Актуальні проблеми теорії та практики 

розгляду і вирішення справ окремого провадження». 

2. Веремчук Аліна Вячеславівна «Актуальні питання перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами». 
3. Горощак Олег Юрійович «Юридична природа мирової угоди: 

проблемні питання теорії і практики». 

4. Маленівська Карина Михайлівна «Місце підготовчого провадження в 

структурі цивільного процесу з урахуванням новел проекту ЦПК». 
5. Охрименко Сергій Олександрович «Процесуальні проблеми 

співвідношення процесуального статусу експерта і спеціаліста».  

6. Фролов Володимир Олександрович – 050-370-53-77  «Актуальні 

проблеми участі органів опіки і піклування в сучасному цивільному 

процесі».  



7. Шангутов Богдан Вікторович «Процесуальні особливості розгляду 

справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, 

гідності і ділової репутації».  

8. Шишола Євгеній Євгенійович «Проблеми реалізації принципів 

верховенства права і пропорційності у цивільному процесі». 
 

Гр. 11 Кримінальне право іноземних держав 

 

1. Варишко Дарія Петрівна «Проблемні питання законності і 

обґрунтованості судового рішення у цивільному процесі».  

2. Іщенко Анна Олегівна «Проблемні аспекти видів судових рішень у 

цивільному процесі».  

3. Казимова Ляман Раміль кизи «Процесуальний статус учасників справи 

як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин в світлі новел 

проекту ЦПК». 

4. Комахідзе Саломе Кахаберівна «Правовий статус інших учасників 

судового процесу як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у світлі новел проекту ЦПК». 

5. Олійник Едуард Ігорович «Представництво в цивільному процесі: 

актуальні проблеми теорії та практики». 
6. Рожкова Ганна Ігорівна «Докази і доказування в цивільному процесі: 

проблемні питання теорії і практики (новели проекту ЦПК)».  

7. Соловйова Анна Вячеславівна «Науково-практичні проблеми реалізації 

права на апеляційне оскарження судових рішень (новели проекту 

ЦПК)».  
8. Ушатенко Віта Іванівна – 093-517-45-21  «Реалізація права на касаційне 

оскарження судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі 

новел проекту ЦПК». 

 

Гр. 12 Кримінальне судочинство 

 

1. Балишев Микола Володимирович «Актуальні проблеми теорії та 

практики розгляду і вирішення справ окремого провадження». 
2. Двірник Ілля Сергійович «Актуальні питання перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами». 
3. Краснов Станіслав Олександрович «Юридична природа мирової угоди: 

проблемні питання теорії і практики». 
4. Краснова Оксана Костянтинівна «Місце підготовчого провадження в 

структурі цивільного процесу з урахуванням новел проекту ЦПК». 
5. Кузь Юрій Сергійович «Процесуальні проблеми співвідношення 

процесуального статусу експерта і спеціаліста».  

6. Легеза Вячеслав Олександрович «Актуальні проблеми участі органів 

опіки і піклування в сучасному цивільному процесі».  



7. Матохнюк Олександр Дмитрович – 067-769-69-76 «Процесуальні 

особливості розгляду справ за позовами до засобів масової інформації 

про захист честі, гідності і ділової репутації».  

8. Михайлюк Олександр Віталійович «Проблеми реалізації принципів 

верховенства права і пропорційності у цивільному процесі». 
9. Рабченюк Аліна Сергіївна «Проблемні питання законності і 

обґрунтованості судового рішення у цивільному процесі».  

10. Сілко Марія Василівна «Проблемні аспекти видів судових рішень у 

цивільному процесі».  

 

 

Гр. 13 Цивільне судочинство 

 

1. Аветісян Луїза Гамлетівна «Процесуальний статус учасників справи як 

суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин в світлі новел 

проекту ЦПК». 

2. Боднар Павло Валерійович – 099-069-89-59 «Правовий статус інших 

учасників судового процесу як суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у світлі новел проекту ЦПК». 

3. Звєрькова Юлія Юріївна «Представництво в цивільному процесі: 

актуальні проблеми теорії та практики». 
4. Качанюк Олена Володимирівна «Докази і доказування в цивільному 

процесі: проблемні питання теорії і практики (новели проекту ЦПК)».  

5. Левченко Денис Юрійович «Науково-практичні проблеми реалізації 

права на апеляційне оскарження судових рішень (новели проекту 

ЦПК)».  

6. Осколкова Альона Миколаївна «Реалізація права на касаційне 

оскарження судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі 

новел проекту ЦПК». 

7. Савіцький Андрій Васильович «Актуальні проблеми теорії та практики 

розгляду і вирішення справ окремого провадження». 
8. Стіхіна Марина Дмитрівна «Актуальні питання перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами». 
9. Тупчій Вікторія Василівна «Юридична природа мирової угоди: 

проблемні питання теорії і практики». 

10. Якименко Ярослава Миколаївна «Місце підготовчого провадження в 

структурі цивільного процесу з урахуванням новел проекту ЦПК». 

 

Гр. 14 Земельне та аграрне право 

 

1. Джулай Антон Ігорович «Процесуальні проблеми співвідношення 

процесуального статусу експерта і спеціаліста».  



2. Коник Анастасія Олексіївна – 063-668-53-15    Докази і доказування в 

цивільному процесі: проблемні питання теорії і практики (новели 

проекту ЦПК).  

3. Маханець Генрієтта Василівна «Науково-практичні проблеми 

реалізації права на апеляційне оскарження судових рішень (новели 

проекту ЦПК)».  

4. Панасенко Тетяна Юріївна «Реалізація права на касаційне 

оскарження судових рішень: науково-практичні проблеми в світлі 

новел проекту ЦПК». 

5. Панчук Станіслав Юрійович «Актуальні проблеми теорії та 

практики розгляду і вирішення справ окремого провадження». 
6. Семенишина Ірина Миколаївна «Актуальні питання перегляду 

судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами». 
7. Химорода Ірена Миколаївна «Юридична природа мирової угоди: 

проблемні питання теорії і практики». 
8. Яровий Едуард Михайлович «Місце підготовчого провадження в 

структурі цивільного процесу з урахуванням новел проекту ЦПК». 
 

 


