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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочий програмний комітет конференції
МАКСАКОВА Р.М., завідувач кафедрою конституційного, адміністративного
та трудового права, Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету проф., д-р. юр. наук;
БОСТАН С.К., професор кафедри конституційного, адміністративного та
трудового права, Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету проф., д-р. юр. наук;
ЛЕОНЕНКО

Т.Є.,

завідувач

кафедрою

кримінального,

цивільного

та

міжнародного права, Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету, доц., д-р. юр. наук.

Організаційний комітет з підготовки конференції
НАУМІК В.В., проректор з наукової роботи Запорізького національного
технічного університету, проф., д-р техн. наук;
ЗАЙЦЕВА В.М., директор Інституту управління та права Запорізького
національного технічного університету, проф., канд. пед. наук;
ВИСОЦЬКА Н.І., начальник патентно-інформаційного відділу Запорізького
національного технічного університету;
АРАБАДЖИЄВ Д.Ю., завідувач кафедрою загальноправових та політичних
наук Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету, доц., д-р. політ. наук;
ФІЛЕЙ Ю.В., декан юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету, доц., канд. юр. наук;
ШКАПЛЄРОВ Ю.П., перший заступник начальника Могильовського інституту
МВС Республіки Білорусь, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник
міліції (м. Могильов, Білорусь);
ГАБУНІА

М.Т.,

професор

факультету

права

Державного

технічного

університету Грузії (м. Тбілісі, Грузія);
ЗАЙЦЕВА Я.О. – відповідальний та технічний секретар, лаборант кафедри
конституційного, адміністративного та трудового права Інституту управління
та права Запорізького національного технічного університету.
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РОЗДІЛ 1
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Державний зміст конфедеративної форми у порівняльній характеристиці
моделей складного політико–територіального устрою
Гамбург Леонід Самойлович – доцент кафедри теорії, історії держави і права та
міжнародного права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного
приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Суб’єктне право законотворення в контексті української євроінтеграції
Ганжуров Юрій Семенович – завідувач кафедри організації видавничої справи,
поліграфії та книгорозповсюдження Видавничо-поліграфічного інституту
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», доктор політичних наук, професор
Роль судебного прецедента в условиях взаимодействия правовых семей в
рамках глобализации
Данькова Лариса Ивановна – доцент кафедры теории и истории права
Частного учреждения «БИП – Институт правоведения»
Общечеловеческие ценности как основа правовой интеграции
Демидова Ирина Андреевна – профессор кафедры правовых дисциплин
факультета милиции Могилевского института МВД, кандидат юридических
наук, доцент, соискатель ученой степени доктора наук;
Б.О. Кістяківський: філософування в просторі «між»
Доній Наталія Євгеніївна – професор кафедри економіки та соціальних
дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби, доктор філософських
наук, доцент;
Переосмислення концептуальних основ підходів до вивчення юридичної
термінології в умовах подальшого насичення вітчизняного правового
простору цінностями західної традиції права
Макаренков Олексій Леонідович – доцент кафедри історії і теорії держави та
права юридичного факультету Запорізького національного університету,
кандидат юридичних наук, доцент;
Розвиток законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів:
теоретичний аспект
Риндюк Віра Іванівна – доцент кафедри теорії та історії права Юридичного
інституту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана”, кандидат юридичних наук, доцент;
Підходи до тлумачення верховенства права та правової держави у
теоретико–правовій науці України та європейських держав.
Слабко Світлана Миколаївна – доцент кафедри теорії, історії держави і права
та міжнародного права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного
приватного університету м. Запоріжжя, кандидат юридичних наук, доцент;
Ющик Олексій Олексійович – аспірант Міжрегіональної Академії управління
персоналом;
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Риндюк Віра Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії права ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»;

РОЗДІЛ 2
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Міжнародні угоди як інститут міжнародного права у відносинах племінних
народів з античними державами
Денисенко Вікторія Володимирівна – доцент кафедри конституційного,
адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту
управління і права Запорізького національного технічного університету,
кандидат історичних наук, доцент;
Волонтерство як форма взаємовідносин між державою і суспільством: з
історичного досвіду країн Європейського Союзу
Маєцька Зінаїда Степанівна – колегіантка Запорізького січового колегіуму
Магдебургское право как пример общеевропейской государственно–
правовой интеграции
Мисаревич Наталия Валентиновна – заведующий кафедрой специальных
юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП–Институт
правоведения», кандидат юридических наук, доцент;
Угода про партнерство і співробітництво як важливий етап європейської
інтеграції України
Панкевич Олег Зіновійович – доцент кафедри адміністративно–правових
дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат
юридичних наук, доцент;
Яцик Тарас Романович – здобувач вищої освіти освітнього ступеня магістр
Львівського державного університету внутрішніх справ;
Історичний досвід державної етнополітики в Україні в контексті
євроінтеграції
Поляк Юлія Володимирівна – студентка гр. 13 факультету історії та права
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка;
Кондратенко Віталій Миколайович – доцент кафедри галузевого права
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка,
кандидат юридичних наук, доцент;
Варшавський договір 1920 р. та його політико–правові наслідки.
Пророченко Владислав В’ячеславович – студент гр. КПР–162 юридичного
факультету Навчально–наукового інституту права і соціальних технологій
Чернігівського національного технологічного університету;
Историко–правовой анализ результатов земельных реформ XIX–
нач.XXI вв. в Украине и Беларуси
Рекеть Николай Николаевич – старший преподаватель кафедры специальных
юридических дисциплин Частного учреждения образования «БИП – Институт
правоведения» (Гродненский филиал), магистр юридических наук;
Інституціоналізація судової влади Української Держави (1918 р.)
Середа Анжела Миколаївна – доцент кафедри історії і теорії держави та права
юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат
історичних наук;
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Права і свободи в контексті юридичної концепції людини епохи
західноєвропейського середньовіччя
Скользнєва Валерія Владиславівна – студентка 4 курсу юридичного
факультету Запорізького національного університету;
Організація державних нотаріальних контор роботи з кадрами в Україні в
1923–1940 рр. (історико–правовий аспект).
Чепець Ольга Сергіївна – аспірантка Класичного приватного університету,
кафедри теорії, історії держави і права та міжнародного права;
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РОЗДІЛ 3
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Субъекты права на кассационное обжалование (опротестование) в
гражданском процессе Республики Беларусь
Борщевская Анна Эдуардовна – старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин Учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики
Беларусь», кандидат юридических наук;
Проблеми та перспективи iнтeгрaцiї України до Європейського Союзу
Гудаліна Олена Сергіївна – студентка гр. 34 факультету історії та права
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка;
Формування людського капіталу України в умовах глобалізації світової
економіки
Заярнюк Олексій Васильович – доцент кафедри економіки, менеджменту та
комерційної
діяльності
факультету
економіки
та
менеджменту
Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидат
економічних наук, доцент;
Особливості адміністративно–територіального устрою унітарних країн
Європейського Союзу
Коса Альона Володимирівна – студентка гр. Ю–112 юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Конституційно–правовий статус уряду Польщі
Крупа Даніїл Вячославович – студент гр. Ю–112 юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Особливості територіальної організації місцевого самоврядування в
деяких постсоціалістичних країнах Європейського Союзу
Кулагін Дмитро Олександрович – студент групи Юз–112 юридичного
факультету Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету;
Загальні риси та особливості форми держави постсоціалістичних країн
Євросоюзу
Моісеєнко Денис Миколайович – аспірант кафедри теорії та історії держави і
права Класичного приватного університету;
Євроінтеграційний досвід Словацької Республіки: труднощі та досягнення
Ніколюк Альона Андріївіна – студентка гуманітарно–правового факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Мотивація інноваційної праці викладачів в умовах модернізації освіти в
Україні
Сторожук Оксана Василівна – доцент кафедри економіки, менеджменту та
комерційної
діяльності
факультету
економіки
та
менеджменту
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Центральноукраїнського національного технічного університету, кандидат
економічних наук, доцент;
Форми державного правління країн Вишеградської групи
Тарасова Аліна Олександрівна – студент гр. Ю–112м юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Розвиток законодавства України за дотримання європейських стандартів
Лисенко Каріна Сергіївна – студентка гр. 13 факультету історії та права
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка;
Україна крізь призму Індексу недієздатності держав
Попова Ольга Ярославівна – студентка IV курсу гр. 3413–5 юридичного
факультету Запорізького національного університету;
Важнейший приоритет социально–экономической политики белорусского
государства – строительства жилья
Шавырина Оксана Владимировна – старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь;
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РОЗДІЛ 4
КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНО–
ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Дотримання міжнародно–правових стандартів як основний принцип
реформування законодавства України в сфері охорони здоров’я.
Аніщенко Михайло Анатолійович – асистент кафедри управління і економіки
фармації, медичного та фармацевтичного правознавства Запорізького
державного медичного університету, кандидат юридичних наук;
Роль та форми безпосередньої демократії та участі громадян у здійсненні
місцевого самоврядування на рівні інтеграційних процесів
Баєва Лілія Вікторівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного
та трудового права юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних
наук, доцент;
Поняття публічної відповідальності представницьких органів місцевого
самоврядування в Україні на досвіді зарубіжних країн
Вельможко Іван Іванович – студент гр.Юз–112м – юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету
Застереження до міжнародних договорів України
Вільховська Світлана Юріївна – студентка гр. МП–116 Інституту права імені
Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Децентралізація влади в Україні: адміністративні та бюджетні аспекти,
національна безпека
Денисов Костянтин Вікторович – викладач економічного факультету
Запорізького національного університету, кандидат економічних наук;
Теоретичні проблеми розробки та прийняття статутів територіальних
громад міст в Україні
Кісловський Андрій В’ячеславович – аспірант кафедри конституційного права
Національного університету «Одеська юридична академія»;
Новая доктрина реформирования конституционного законодательства
Кириченко Александр Анатольевич – заведующий кафедрой правоведения
Учебно–научного института истории, политологии и права Николаевского
национального университета имени В. А. Сухомлинского, доктор юридических
наук, профессор;
Роль статутів територіальних громад у нормотворчому процесі місцевого
самоврядування з урахуванням іноземного досвіду
Книш Роман Юрійович – студент гр.Ю–112м – юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Проблема cтановлення інституту президенства
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Кукса Олександра Олександрівна – студентка юридичного факультету
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
Організаційні форми місцевого самоврядування в Україні: перспективи
удосконалення
Мішина Наталя Вікторівна – професор кафедри конституційного права
Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних
наук, професор;
Конституційно–правове регулювання місцевої правотворчої ініціативи в
Україні
Нестерович Володимир Федорович – завідувач кафедри Луганського
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор
юридичних наук, доцент;
Конституційно–правовий статус Президента України
Овчаренко Карина Олександрівна – студентка 2 курсу юридичного
факультету Запорізького національного університету;
Актуальні питання удосконалення окремих аспектів інституту професійної
відповідальності адвокатів
Поглєдова Ксенія Володимирiвна – студентка юридичного факультету
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Дослідження конституційного ладу України: необхідність реалізації
системного підходу
Рябовол Лілія Тарасівна – доцент кафедри державно–правових дисциплін та
адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, доцент;
Гендерна нерівність жінок і чоловіків у сфері працевлаштування України
Сапоговська Ірина Олегівна – студентка юридичного факультету
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Медичне страхування в Україні: проблеми та шляхи подолання
Свелеба Галина Іванівна – студентка гр. ПВ–24 навчально–наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Деякі особливості сучасного теоретико–методологічного стану у сфері
пізнання і формування правової системи України
Степаненко Кирило Володимирович – доцент кафедри загальноправових
дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент;
Проблема подвійного громадянства: міжнародне та національне
регулювання
Тульчевська Марія Миколаївна – студентка 251 групи юридичного факультету
Чорноморського національного університету ім. Петра Могили;
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РОЗДІЛ 5
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І
ГРОМАДЯНИНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
СТАНДАРТІВ
Людський вимір сучасного муніципального права: правозахисний аспект
Батанов Олександр Васильович – провідний науковий співробітник відділу
конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор;
Український менталітет в контексті європейської системи цінностей
Гайворонська Таісія Олексіївна – декан факультету соціальних наук, кандидат
філософських наук, доцент;
Підстави виникнення права спільної сумісної власності на спільне майно
багатоквартирного будинку
Діденко Тетяна Іллівна – доцент кафедри цивільного, адміністративного та
фінансового права Інституту права ім. В. Сташиса Класичного приватного
університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Свобода совісті та віросповідання в системі прав і свобод людини
Єльнікова Аліна Миколаївна – студентка 251 групи юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
Захист прав і свобод людини і громадянина в контексті європейських
інтеграційних процесів
Іванов Іван Михайлович – студент гр. 34 факультету історії та права
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка;
Реалізація урядом прав громадян на доступ до інформації
Коверзнєва Ганна Павлівна – доцент кафедри галузевих наук Київського
університету права Національної академії наук України, кандидат юридичних
наук, доцент;
Зміст адміністративно–правового статусу осіб з інвалідністю в умовах
євроінтеграції України
Кондратенко Віталій Миколайович – доцент кафедри галузевого права
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка,
кандидат юридичних наук, доцент;
Право людини на правову інформацію в контексті європейських
стандартів
Корнієнко–Зєнкова Наталія Миколаївна – головний консультант секретаріату
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя,
аспірантка Київського університету туризму, економіки і права;
Проблема забезпечення безпеки життєдіяльності в Україні
Костроміна Олена Георгіївна – доцент кафедри соціально–гуманітарних
дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій,
кандидат юридичних наук, доцент;
Окремі аспекти інституту конституційної скарги та необхідність їх
законодавчої регламентації в Україні
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Мілова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри державно–правових дисциплін
та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат юридичних наук,
доцент;
Гарантії реалізації права свободи пересування та вільний вибір місця
проживання за конституцією України та конституціями країн ЄС
Попазова Надія Сергіївна – студентка гр.Ю–112м – юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету
Забезпечення права на недоторканість приватного життя (прайвесі) в
Україні
Раєвська Катерина Іллівна – студентка 5 курсу заочного факультету №1
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Забезпечення рівного доступу дітей з особливими потребами на освіту, як
важливий напрям державної політики у формуванні інклюзивної моделі
освіти
Сибірцева Людмила Сергіївна – студентка 64 – ї групи факультету історії та
права Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.
Винниченка;
Базові цінності Європейського Союзу
Скуміна Марина Сергіївна – студентка гр. ПР–131 юридичного факультету
Навчально–наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського
національного технологічного університету;
Дотримання прав дітей в Україні: окремі аспекти
Третяк Аліса Іванівна – старший науковий співробітник науково–дослідного
центру з питань діяльності органів та установ ДКВС України Академії
Державної пенітенціарної служби;
Інститут громадянства України: поняття та сутність
Хадієва Ельвіра Рафаілівна – студентка КПР– 163 юридичного факультету
Навчально–наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського
національного технологічного університету;
Взятка в вузе глазами студентов
Юдин Виктор Викторович – старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин, УО Могилевский государственный университет продовольствия;
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РОЗДІЛ 6
ДЕРЖАВА, ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА ДЕРЖАВНЕ
УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Щодо питання реформування системи органів охорони правопорядку
Арабаджи Наталя Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету;
Децентралізація як детермінанта трансформації політичної системи.
Арабаджиєв Дмитро Юрійович – доктор політичних наук, завідувач кафедри
загальноправових та політичних наук юридичного факультету Інституту
управління та права Запорізького національного технічного університету;
Бабарикіна Надія Анатоліївна – старший викладач кафедри загальноправових
та політичних наук юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету;
Інтегративні основи науки про державу
Бостан Сергій Костянтинович – професор кафедри конституційного,
адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту
управління та права Запорізького національного технічного університету,
доктор юридичних наук, професор;
Актуальні проблеми антикорупційної політики України в контексті
інтеграційних процесів
Бульбах Вікторія Анатоліївна – студентка гр. 302–ФМ начально–наукового
інституту фінансів, економіки і менеджменту Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка;
Монетарна політика держави як інструмент державного управління
процесами економічного відтворення
Висоцька Інна Борисівна – доцент кафедри фінансів та обліку Львівського
державного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук,
доцент;
Електронне урядування як ключовий чинник забезпечення реформування
державного управління
Висоцький Володимир Мирославович – доцент кафедри адміністративного
права та адміністративного процесу Львівського державного університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
Гендерне квотування: зарубіжний та вітчизняний досвід
Грицай Ірина Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
соціально–гуманітарних
дисциплін
Дніпропетровського
державного
університету внутрішніх справ;
Монетарне управління економікою України (економіко-правовий аспект)
Горалько Оксана Вікторівна – доцент кафедри фінансів та обліку Львівського
державного університету внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент
Щодо модернізації управлінської та штатної роботи правоохоронних
органів

ﻬ

13 ﻬ
Гриценко Володимир Григорович – завідувач кафедри галузевого права
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор, заслужений
юрист України;
Напрямки реформування Державної кримінально–виконавчої служби
України
Залуговська Ганна Петрівна  студентка заочної форми навчання 5 курсу
факультету заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації
працівників Академії Державної пенітенціарної служби;
Процес децентралізації як умова ефективного місцевого самоврядування.
Земсков Даніїл Димитрович – студент групи Ю–215 юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Органи місцевого самоврядування та державної влади: порівняльний
аналіз та характеристика
Куліченко Дарина Олегівна – студентка гр. К34–14 Економіко–правничого
коледжу Запорізького національного університету;
Ідеї суверенітету в умовах глобалізації та інтеграційних процесів.
Максакова Руслана Миколаївна — завідувач кафедри конституційного,
адміністративного та трудового права Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету, доктор юридичних наук,
професор.
Ознаки принципів взаємодії судової влади та інститутів громадянського
суспільства в Україні
Олійник Віктор Миколайович – аспірант Класичного приватного
університету;
Використання імітаційних ігор в соціально–політичних дослідженнях.
Орлов Сергій Володимирович – студент групи Ю–215 юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Державне регулювання в умовах євроінтеграції та трансформація судової
системи України
Плинокос Дмитро Дмитрович – доцент кафедри управління персоналом і
економіки праці, Запорізького національного технічного університету,
кандидат економічних наук, доцент;
Правовий статус конфіденційної інформації в Україні
Похильченко Ірина Миколаївна – магістрант гр. ПТБ-16-1м факультету
економіки та менеджменту кафедри економіки підприємства Запорізької
державної інженерної академії;
Моральна культура публічних службовців
Припхан Ірина Ігорівна- доцент кафедри міжнародного, конституційного та
адміністративного права Івано-Франківського юридичного інституту
Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат
юридичних наук, доцент;
Поняття та особливості слідів запаху (криміналістична одорологія)
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Рябко Анастасія Юріївна – студентка гр.43 факультету історії та права
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка;
Щодо дисциплінарної відповідальності за порушення антикорупційного
законодавства органами Державної кримінально-виконавчої служби
України
Сапіга Марія Ярославівна – слухач денної форми навчання 352 академічної
групи юридичного факультету Академії Державної пенітенціарної служби,
старший лейтенант внутрішньої служби;
Напрями удосконалення нормотворчої діяльності органів державної влади
в контексті євроінтеграційних процесів
Семенікова Анна Сергеевна – студентка магістратури юридичного факультету
Запорізького національного університету;
Проблема визначення місця Антимонопольного комітету України в
системі органів держаної влади України
Сировий Олексій Валерійович – доцент кафедри приватної охоронної
діяльності факультету управління фізичною культурою та спортом Інституту
управління та права Запорізького національного технічного університету,
кандидат юридичних наук, доцент;
Форма державного правління в Україні – досвід пошуку
Струк Євгеній Олександрович – студент гр. ППР-161 юридичного факультету
Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського
національного технологічного університету;
Актуальні проблеми реформування пенітенціарної системи України
Трохименко Дмитро Олегович - слухач денної форми навчання 352
академічної групи юридичного факультету Академії Державної пенітенціарної
служби, лейтенант внутрішньої служби,
Новая доктрина механизма передачи власти от избирателей субъектам
властных полномочий
Тунтула Александра Сергеевна – доцент кафедры уголовного и
гражданского права и процесса юридического факультета Черноморского
национального университета имени Петра Могилы, кандидат юридических
наук, доцент;
Важнейший приоритет социально-экономической политики белорусского
государства-строительства жилья
Шавырина Оксана Владимировна- старший преподаватель кафедры правовых
дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь;
Питання інституційності конституційного механізму державної влади
України
Шатіло Володимир Анатолійович - доцент кафедри права факультету
економіки і права Київського національного лінгвістичного університету,
кандидат юридичних наук, доцент;
Інтеграція України в ЄС як прояв процесів глобалізації
Шейда Владислав Юрійович – аспірант кафедри історії і теорії держави та
права юридичного факультету Запорізького національного університету;
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Державна служба України в умовах європейської інтеграції
Шершень Наталія Борисівна – старший викладач кафедри загальноправових
дисциплін
юридичного
факультету
Дніпропетровського
державного
університету внутрішніх справ;
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РОЗДІЛ 7

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРАВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Про різновиди відповідальності за порушення податкового законодавства
Баїк Оксана Іванівна – доцент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права та психології Національного
університету «Львівська політехніка», кандидат юридичних наук;
Актуальні проблеми реформування податкового права в Україні
Буканов Григорій Миколайович — доцент кафедри конституційного,
адміністративного та трудового права Інституту управління і права
Запорізького національного технічного університету, кандидат політичних
наук, доцент.
Захист інформації з обмеженим доступом про особу (персональні данні) :
досвід Німеччини
Воронова Ольга Василівна – завідувач кафедри цивільного, адміністративного
та фінансового права Інституту права ім. В. Сташиса Класичний приватний
університет, кандидат юридичних наук, доцент;
Інформатизація податкових правовідносин: сучасний стан та перспективи
розвитку
Данілов Сергій Олександрович – аспірант Університету державної фіскальної
служби України, головний державний інспектор відділу супроводження
судових спорів за позовами платників податків юридичного управління
Головного управління ДФС у Кіровоградській області;
Касьяненко Любов Михайлівна – доктор юридичних наук, професор
Університету державної фіскальної служби України;
Ратушняк Тетяна Володимирівна – доцент кафедри інформаційних систем і
технологій Університету державної фіскальної служби України, кандидат
фізико–математичних наук;
Публічне
управління
охороною
праці:
сфера
трудового
чи
адміністративного права?
Дараганова Ніна Володимирівна – доцент кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права факультету міжнародної торгівлі та права
Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат
юридичних наук, доцент;
Проблеми застосування адміністративних стягнень за порушення митних
правил
Джос Дар’я Олександрівна – студентка 4 курсу Університету митної справи та
фінансів;
Особливості сучасного тлумачення поняття «корупція»
Дукач Олег Іванович – слухач 351 навчальної гр. Юридичного факультету
Академії Державної Пенітенціарної Служби;
Характеристика управлінської ролі керівника в умовах реформування
пенітенціарної системи України
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Зливко Станіслав Володимирович – доцент кафедри адміністративного,
цивільного та господарського права і процесу Академії Державної
пенітенціарної служби, кандидат юридичних наук;
До питання щодо підстав притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності
Зливко Ярослава Станіславівна – слухач 352 академічної групи юридичного
факультету Академії державної пенітенціарної служби;
Реформування адміністративного законодавства у сфері адміністративної
відповідальності в умовах адаптації українського законодавства до
законодавства ЄС
Ісенко Катерина Володимірівна – студентка гр.Ю-112м – юридичного
факультету Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету
Адміністративно-правовий захист авторських прав: стан законодавства в
Україні
Капітаненко Наталія Петрівна – доцент кафедри менеджменту організацій
та управління проектами факультету управління та менеджменту Запорізької
державної інженерної академії, кандидат юридичних наук, доцент;
Деякі особливості збору, опрацювання та використання податкової
інформації в Україні
Кисельов Дмитро Олександрович – аспірант кафедри державно-правових
дисциплін та адміністративного права Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
Корупція як один з головних елементів існування організованної
злочинності
Ковганич Костянтин Сергійович – студент Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції, Національного юридичиного університету України імені
Ярослава Мудрого;
Умови впровадження й реалізації принципів розподілу коштів між
бюджетами
Крупко Яна Михайлівна – викладач кафедри адміністративного, цивільного та
господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби;
Окремі проблеми управління державним боргом України
Кубрак Тетяна Олександрівна – слухач 351 навчальної групи юридичного
факультету Академії Державної пенітенціарної служби;
Особливості управління адміністративно-політичною діяльністю в умовах
оновлення предмета адміністративного права
Купін
Арнольд
Павлович
–
доцент
кафедри
конституційного,
адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту
управління та права Запорізького національного технічного університету,
кандидат юридичних наук, доцент;
Сучасний стан та перспективи здійснення валютного регулювання та
валютного контролю в Україні
Макієнко Аліна Анатоліївна – слухач 351 навчальної групи юридичного
факультету Академії Державної пенітенціарної служби;
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Ознаки та особливості адміністративної юрисдикції суду за проектами
нових процесуальних кодексів (частина 1: Цивільний процесуальний
кодекс України)
Медведик Лев Орестович – суддя Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області;
Адміністративна діяльність державної служби України з питань праці: від
форми до змісту
Пузирна Наталія Станіславівна – доцент кафедри трудового права,
адміністративного права та процесу Навчально-наукового інституту права і
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного
університету, кандидат юридичних наук;
Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без громадянства
Пупков Артур Миколаєвич – студент гр.Юз-112м – юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Досвід Швейцарії у здійсненні контролю обігу дорогоцінних металів і
виробів з них
Романов Валерій Петрович – здобувач Науково-дослідного інституту
публічного права;
Проблемы кодификация административного законодательства в трудах
А.П. Коренева
Сарыбаева Анна Николаевна – доцент кафедры конституционного права
Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат
юридических наук, доцент,
Державне управління трансплантації органів в Україні
Ткач Олександр Олександрович – студент гр. 252 юридичного факультету
Чорноморського національного університету ім.. Петра Могили;
Актуальні проблеми діяльності Пенсійного фонду України
Чайковська Євгенія Вікторівна - слухач 351 навчальної групи юридичного
факультету Академії Державної пенітенціарної служби;
Мета адміністративно – правового регулювання діяльності органів
публічної влади у сфері охорони земель
Чорна Марина Василівна – аспірантка факультету історії та права
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка;
Особливості адміністративно-правового статусу біженців в Україні
Шаган Вадим Васильович – слухач юридичного факультету Академії
Державної пенітенціарної служби;
Сутність
реформування
державної
системи
правової
охорони
інтелектуальної власності в Україні
Шашкова Анастасія Олександрівна – студентка VІ курсу факультету історії
та права Цетральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка;
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РОЗДІЛ 8

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО
ПРАВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Політологічний аспект адаптації трудового права україни до трудового
права країн Європейського союзу у розрізі інтеграційних процесів в
Україні
Астахов Дмитро Сергійович – старший викладач кафедри загально–правових
та політичних наук юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних
наук;
Актуальні питання правового регулювання трудових відносин в країнах
Західної Європи
Бабенко Олександр Петрович – студент гр. Юз-112м юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Щодо реалізації соціально–трудових прав в умовах інтеграційних процесів
Жернаков Володимир Володимирович – завідувач кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат
юридичних наук, професор;
Прийняття трудового кодексу як важливий крок активізації інтеграції
України до ЄС.
Заюков Іван Вікторович – доцент кафедри безпеки життєдіяльності та
педагогіки безпеки Вінницького національного технічного університету,
кандидат економічних наук, доцент;
Особливості понятійного апарату щодо трудових спорів
Киян Володимир Якович – доцент кафедри цивільного, адміністративного та
фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного
приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Щодо вимоги до стану здоров’я працівників водного транспорту
Орлова Наталія Геннадіївна – асистент кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Неробочі дні за трудовим законодавством України: історія становлення та
перспективи вдосконалення
Пузирний Вячеслав Феодосійович, професор кафедри трудового права,
адміністративного права та процесу Навчально–наукового інституту права і
соціальних технологій Чернігівського національного технологічного
університету, доктор юридичних наук, доцент;
Правові засади захисту комерційної таємниці суб’єктів підприємницької
діяльності в Україні
Садовська Юлія Іванівна – магістрант гр. ПТБ-16-1м факультету економіки та
менеджменту кафедри економіки підприємства Запорізької державної
інженерної академії;
Поняття та характеристика відносин, пов’язаних із вирішенням
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колективних трудових спорів в контексті предмета трудового права
Сеньків Інна Миколаївна – студентка крупи МП–116 Класичного приватного
університету Інституту права ім. Володимира Сташиса
Сучасні проблеми випробування при прийомі на роботу та шляхи їх
вирішення
Смалій Юлія Павлівна – студентка групи 41-П відділення «Правознавство»
Харківського автомобільно-дорожнього технікуму;
Правові засади підвищення професійного рівня працівників в умовах
євроінтеграції
Смолярова Альона Дмитрівна – студентка Слідчо–криміналістичного
інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Стимулювання трудової діяльності в умовах євроінтеграції
Смолярова Марина Леонідівна – доцент кафедри конституційного,
адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту
управління та права Запорізького національного технічного університету,
кандидат юридичних наук, доцент;
Трудові гарантії прав працівників на безпечні умови праці
Собакарь Андрій Олексійович – Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
тактико–спеціальної підготовки;
Захист трудових прав громадян у Європейському суді з прав людини
Цилюкова Іванна Валеріївна – студентка гр. ПВм–16, Інституту права та
психології Національного університету «Львівська політехніка»;
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РОЗДІЛ 9

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.
Значення обстановки вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони
злочину
Астахова Олександра Олександрівна – аспірант кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія
управління»;
Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого
Афоніна Аліна Євгеніївна – студентка групи Ю–125 юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національно технічного
університету;
Шляхи подолання конкуренції норм при звільненні від кримінальної
відповідальності та призначенні покарання неповнолітнім
Бабенко Ганна Олексіївна – доцент кафедри соціально–гуманітарних
дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій,
кандидат юридичних наук, адвокат;
Деякі проблеми притягнення до відповідальності за побої, тілесні
ушкодження або смерть потерпілого, завдані групою осіб.
Багіров Сергій Рамізович – кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво–
Могилянська академія»;
Зняття інформації з електронних інформаційних систем: окремі сутнісні
характеристики
Басиста Ірина Володимирівна – професор кафедри кримінального права та
процесу Львівського торговельно–економічного університету, доктор
юридичних наук, професор;
Виключення кримінальної відповідальності на підставі ст. 36 (необхідна
оборона) та ст. 37 (уявна оборона) кримінального кодексу України.
Бігвава Нателла Муртазівна – студентка гр. 2, факультету підготовки кадрів
для органів Державної пенітенціарної служби України Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
До питання про доцільність прийняття закону України «Про зброю»
Білоусов Андрій Сергійович – доцент кафедри кримінального процесу та
криміналістики Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного
приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Особливості судово–психологічної і судово–психіатричної експертизи в
кримінальному процесі
Бобир Вікторія Юріївна – слідчий з ОВС слідчого управління фінансових
розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області;
Особливості психічних станів осіб позбавлених волі
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Бочелюк Віталій Йосипович – завідувач кафедри психології факультету
соціальних наук Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету, доктор психологічних наук, професор;
Безпосередній додатковий об’єкт викрадення електричної або теплової
енергії шляхом її самовільного використання
Варібрус Дар’я Олександрівна – студентка гр. Ю–112м юридичного
факультету Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету;
Сенс та межі застосування покарання у виді довічного позбавлення волі та
смертної кари
Вітліна Марина Олександрівна – студентка 3 курсу 2 групи факультету №9,
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Незаконне полювання: характеристика предмета злочину
Вовкович Мар’яна Михайлівна – студентка гр. ПВ–31 Навчально–наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Певні заборони щодо незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом (стаття 249 Кримінального кодексу України)
Волкова Тетяна Іванівна — здобувач кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія
управління»;
Criminological views on fairness and justice
Mikheil Gabunia – Doctor of Law, professor of Georgian Technical University
Конвенція 1950 року та гармонізація кримінально–правових норм іх
практикою Європейського суду з прав людини.
Галстян Араксія Гагіківна – студентка гр.252 юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
Деякі питання удосконалення нормативної регламентації кримінально–
процесуальних статусів цивільного позивача та цивільного відповідача
Гловюк Ірина Василівна – в.о. завідувача кафедри кримінального процесу
Національного університету «Одеська юридична академія, доктор юридичних
наук, доцент;
Кваліфікуюча ознака злочину, передбаченого частиною 3 статті 204
Кримінального кодексу України в першій формі його прояву, яка
становить загрозу для життя і здоров’я людей.
Гмирін Андрій Анатолійович – здобувач кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права ;
Заміна поняття хабар на неправомірну вигоду
Горленко Регіна Олегівна – студентка 4 курсу 23 групи Інституту прокуратури
та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого;
Female gang involvement
Градецька Наталія Миколаївна – доцент кафедри загальноправових та
політичних наук Запорізького національного технічного університету, кандидат
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наук, доцент (Gradeckaja N. PhD in Law. Associate Professor at the Department of
Law and Political Science Zaporizhzhya National Technical University)
Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за незаконне збагачення
Гутиряк Катерина Василівна – студентка гр.3 Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції Національного юридичного університету ім.Ярослава
Мудрого;
До питання про злочинну діяльність релігійних організацій
Данильченко Єлизавета Олександрівна – студентка групи 3414–2 юридичного
факультету Запорізького національного університету
Особливості кримінально–правової характеристики доведення до
самогубства.
Дерега Олена Володимирівна – студентка 252 групи юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
Перевірка доказів як елемент кримінально–процесуального доказування
Дєєв Максим Валерійович – доцент кафедри кримінального процесу та
криміналістики Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного
приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Вплив Чезаре Ломброзо на розвиток антропологічної школи
кримінального права та кримінології
Донець Ганна Василівна – студентка групи ПР–131 юридичного факультету
Навчально–наукового інституту права та соціальних технологій Чернігівського
національного технологічного університету;
Разбой в аспекте интеграции уголовного законодательства республики
Беларусь и республики Украина
Желенговский И.С.– магистрант 1 курса, УО Минский инновационный
университет;
Види покарань, що застосовуються до неповнолітніх
Змалюкіна Юлія Віталіївна – студентка 2 курсу юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Каральна психіатрія в СРСР
Зубов Гліб Олегович – магістр Інституту права імені Володимира Сташиса
Класичного приватного університету
Кримінальна
процесуальна
форма:
перспективи
інноваційного
вдосконалення
Каланча Інга Георгіївна – прокурор Київської місцевої прокуратури № 2;
До питання про структуру особи злочинця, що вчинила злочин з мотиву
релігійної ненависті або ворожнечі
Каракуша Катерина Вікторівна – аспірантка кафедри кримінального права
Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного
університету;
Хто він суб’єкт злочинів проти встановленого порядку несення військової
служби?
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Карпенко Микола Іванович – доцент кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права юридичного факультету ВНЗ
«Національна академія управління», кандидат юридичних наук, доцент;
Питання кримінально–правової політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища
Кіндзерська Вікторія Богданівна – студентка гр. ПВ–37 Навчально–наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Загальна характеристика публічного вживання наркотичних засобів
Кіорпе Анна Олександрівна – студентка групи 3414–1 юридичного факультету
Запорізького національного університету
Звільнення від кримінальної відповідальності особи що надавала
неправомірну вигоду (пропозицію чи обіцянку її надання)
Климчук Юлія Михайлівна, студентка 23 групи, Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого;
Проблеми обмеження кримінально–правової юрисдикції – можливість її
виходу за межі території держави.
Ковальова Тетяна Іванівна – викладач кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія
управління»;
Види необережних злочинів за Кримінальним кодексом України.
Кочуріна Дарина Володимирівна – аспірант кафедри кримінального права
Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного
університету
Цивільний позов у кримінальному процесі України
Кравченко Вадим Вадимовича – адвокат, кандидат юридичних наук;
Дотримання вимог КПК України при проведенні обшуку і огляду житла у
кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх
Крупко Сергій Володимирович – прокурор відділу ювенальної юстиції
прокуратури Чернігівської області;
Поняття громадського порядку та моральності в кримінальному праві
України
Лантратова Олена Сергіївна – студентка гр. ПВ–37 Навчально–наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Структура комплексної методики розслідування злочинів, що вчиняються
членами молодіжних неформальних груп (об’єднань)
Ларкін Михайло Олександрович – доцент кафедри кримінального права та
правосуддя Запорізького національного університету, кандидат юридичних
наук;
Щодо ролі суду в змагальному кримінальному процесі (активність чи
пасивність його діяльності)
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Леоненко Максим Іванович – професор кафедри кримінального процесу та
криміналістики Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного
приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Предмет злочину порушення недоторканності приватного життя
Матвійчук Володимир Валерійович – аспірант кафедри кримінального
права, кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна
академія управління» ;
Інші тяжкі наслідки у злочині, передбаченому статтею 253 Кримінального
кодексу України
Матвійчук Олександр Валерійович – аспірант кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія
управління»;
Окремі аспекти характеристики структури особистості злочинця–
корупціонера
Мезенцева Ірина Євгеніївна – старший викладач відділу підготовки прокурорів
з нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове
розслідування Національної академії прокуратури, кандидат юридичних наук,
доцент;
Вдосконалення кримінального законодавства на шляху до євроінтеграції
України
Мельніков Микола Олександрович–студент 351 групи Юридичного
факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
Відмінність банди від організованої групи: кримінально–правова
характеристика
Метеньканич Сніжана Іванівна – студентка гр. ПВ–32 Навчально–наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Участь спеціаліста при проведенні огляду місця події у кримінальних
провадженнях за фактами забруднення або псування земель
Місюра Лілія Юріївна – викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за
додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову
діяльність, дізнання та досудове слідство;
Значення встановлення місця вчинення злочину для правильної
кваліфікації вчиненого діяння
Мороз Вероніка Григорівна – здобувач кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія
управління» ;
Проблеми запровадження суду присяжних в Україні.
Наливайко Євгеній Олександрович – викладач відділу підготовки прокурорів з
нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–
розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, кандидат юридичних
наук, молодший радник юстиції;
Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному
провадженні: сутність, завдання, суб’єкти проведення
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Нестеренко Сергій Дмитрович – старший викладач відділу підготовки
прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять
оперативно–розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної
академії прокуратури України;
Деякі питання участі захисника у кримінальному судочинстві
Огілько Данило Андрійович – студент групи Ю–112М юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національно технічного
університету
Діяння, як обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого
частиною 1 статті 243 Кримінального кодексу України
Олейнік Владислав Петрович – здобувач кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна
академія управління»
Об’єктивна сторона незаконного проведення дослідів над людиною
Петльова Ольга Тимофіївна – студентка юридичного факультету Запорізького
національного технічного університету,
Незаконне збагачення та принцип презумпції невинуватості
Петращук Наталія Орестівна – студентка 23 групи, Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого;
Міжнаціональна ворожнеча та її врегулювання законодавством україни та
чеської республіки
Плиска Юлія Володимирівна – студентка 23 групи, Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого;
Малозначність діяння за кримінальним правом та законодавством
України
Пономарьова Тетяна Вікторівна – студентка групи Ю–125 юридичного
факультету Інституту управління та права Запорізького національного
університету;
До поняття злочину: причини та умови окремих видів злочинів
Приходько Олена Миколаївна – студентка гр. 551 м юридичного факультету
Чорноморського національного університету ім. Петра Могили
К вопросу о снижении возраста и усилении уголовной ответственности
несовершеннолетних
Пришляк Михаил Иванович – доцент кафедры правоведения Энергодарского
института государственного и муниципального управления имени Р.Г. Хеноха
«КПУ», кандидат юридических наук;
Щодо декриміналізації виробництва, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання, вживання марихуани (канабісу) з медичною
метою та без мети збуту
Ревякін Дмитро Вадимович – студент 2 курсу Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого;
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Щодо удосконалення заходів кримінально-правового характеру щодо
юридичних осіб
Романченко Дар'я Ігорівна – студентка 7 групи, 5 курсу Інституту прокуратури
і кримінальної юстиції Національного юридичного університету ім. Ярослава
Мудрого;
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям:
теорія та судова практика
Рябчинська Олена Павлівна – доктор, юридичних наук, професор, завідувач
кафедри кримінального права Інституту права імені Володимира Сташиса
Класичного приватного університету
Булейко Артем Олександрович – здобувач кафедри кримінального права
Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного
університету
Проблеми обмеження кримінально-правової юрисдикції – можливість її
виходу за межі території держави.
Савенкова Тетяна Гаріївна – старший викладач кафедри кримінального права,
кримінології, цивільного та господарського права ВНЗ «Національна академія
управління»;
Аспекти протидії корупції в Україні та деяких країнах Європи
Саінчин Олександр Сергійович - завідувач кафедри галузевого права
Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, професор;
Тероризм як загроза миру та безпеці людства
Семенкова Наталя Ігорівна – студентка юридичного факультету
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
Тактичні засади профілактики злочинів в установах виконання покарань
Сергатий Микола Олександрович – заступник директора з наукової роботи
Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного
університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Мотив і мета незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами
Скидан Катерина Володимирівна – студентка гр. Ю-112м юридичного
факультету Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету; 066 927-71-13;
Поняття та строки досудового розслідування
Скляр Катерина Олексіївна – студентка юридичного факультету Інституту
управління та права Запорізького національного технічного університету;
Деякі питання суспільної небезпеки бандитизму в Україні
Скрипак Карина Анатоліївна – студентка гр. ДП-113 Інституту права імені
Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Поняття «заручник» у контексті ст. 147 КК України
Собко Вікторія Володимирівна – студентка гр. ПВ-32 Навчально-наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Дослідження стану сильного душевного хвилювання у статтях Загальної та
Особливої частин Кримінального кодексу України
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Степаненко Ірина Олександрівна - студентка 3 курсу Факультету підготовки
кадрів для Державної пенітенціарної служби України Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Кримінально-правові ознаки тероризму
Суровик Марія Михайлівна – студентка гр. ПВ-32 Навчально-наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Інститут амністії та помилування в кримінальному праві України
Тімохін Дмитро Олександрович – студент групи Ю-125 юридичного
факультету Інституту управління та права Запорізького національного
університету;
Актуальні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій за
чинним КПК України
Тітічко Вадим Володимирович – студент 3-го курсу Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції Національного юридичного університету ім. Ярослава
Мудрого;
Доцільність внесення змін до ст. 365 КК України
Федорчук Вікторія Євгеніївна – студентка 3 гр. 3 курсу Інституту прокуратури
та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого ;
Особливості добровільної відмови пособника від вчинення злочину.
Харченко Олександра Василівна - студентка гр. 2 факультету підготовки
кадрів для органів Державної пенітенціарної служби України Національного
Юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Класифікація суб’єктів злочину: важлива теоретична проблема.
Харь Інна Олексіївна – кандидат юридичних наук, доцент, заступник
завідувача кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та
господарського права ВНЗ «Національна академія управління»;
Щодо окремих питань визначення суб’єкта катування
Шванська Анастасія Олександрівна – студентка групи ПР-131 юридичного
факультету Навчально-наукового інституту права та соціальних технологій
Чернігівського національного технологічного університету;
Актуальні питання запобігання корупції в бюджетній сфері
Шведова Ганна Леонідівна – завідувач кафедри цивільного та кримінального
права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра
Могили, кандидат юридичних наук, доцент;t
Правові підстави та умови здійснення зняття судимості.
Шевцова Ольга Віталіївна - молодший науковий співробітник науководослідного центру з питань діяльності органів та установ ДПтС Чернігівської
Державної пенітенціарної Академії;
Мета покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю
Шиян Дмитро Сергійович – доцент кафедри кримінального, цивільного та
міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права
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Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних
наук, доцент;
Порівняльно-правовий аналіз суспільно небезпечних діянь бюджетних
злочинів у Кримінальних кодексах певних зарубіжних держав
Шиян Ольга Юріївна – старший викладач кафедри кримінального, цивільного
та міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету;
Організація прокурором заходів забезпечення безпеки учасників
кримінального провадження
Шмаленя Сергій Валер’янович – кандидат юридичних наук, начальник
організаційно-методичного відділу управління нагляду за додержанням законів
органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної
прокуратури України, старший радник юстиції;
Тяжкі наслідки як ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого
частиною 3 статті 371 Кримінального кодексу України
Шнипко Олена Сергіївна – старший викладач кафедри теорії та історії держави
і права ВНЗ « Національна академія управління »
Волонтерство в системі пробації як обов’язковий елемент її успішного
функціонування
Шпортюк Олена Миколаївна – старший науковий співробітник науководослідного центру з питань діяльності органів та установ ДКВС України
Академії державної пенітенціарної служби;
Правова природа злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопродку
Щербіна Марія Геннадіївна – студентка гр. Ю-125 юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Функції прокурора в контексті розвитку кримінальних процесуальних
відносин
Юрчишин Василь Миколайович - завідувач кафедри кримінально-правових
дисциплін Чернівецького юридичного інституту НУ «ОЮА», кандидат
юридичних наук, доцент;
Кримінологічна класифікація злочинів, пов’язаних з діяльністю релігійних
організацій
Якимова Світлана Валентинівна – доцент кафедри кримінального права і
процесу Навчально наукового інституту права та психології Національного
університету «Львівська політехніка», кандидат юридичних наук, доцент;
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РОЗДІЛ 10

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА
ГОСПОДАРЧОГО ПРАВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Інтегрування цивільного законодавства до європейської практики щодо
захисту честі, гідності та ділової репутації публічної особи
Бабак Максим Андрійович – студент гр. Ю–124 юридичного факультету
Інститута управління та права Запорізького національного технічного
університету
Правомочия государственных юридических лиц по распоряжению
закрепленным за ними имуществом (на примере законодательства
Польши)
Богустов Андрей Алексеевич – доцент кафедры международного права
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, кандидат
юридических наук, доцент;
Захист цивільних прав як спосіб реалізації функції прокуратури у формі
представництва прокурором інтересів громадян
Бутенко Ірина Олександрівна – аспірант кафедри цивільного права
Запорізького національного університету;
Щодо деяких аспектів трансформації економіки України у 2014-2016 рр.
Вовк Вікторія Вікторівна – студентка 1 курсу юридичного факультету
правознавства Київського університету права Національної академії наук
України
Категорія «людський капітал»: сутність та історичне місце
Водник Ганна Сергіївна – студентка 1 курсу юридичного факультету
правознавства Київського університету права Національної академії наук
України
Окремі аспекти визнання недійсним договору купівлі–продажу нерухомого
майна в Україні
Волянська Ірина Ігорівна – студентка гр. ПВм–16 Навчально–наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Особливості цивільно–правової відповідальності за договором перевезення
небезпечних вантажів
Земскова Ольга Вікторівна – ад’юнкт кафедри цивільного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ;
Відповідальність продавця за порушення умов договору роздрібної
купівлі–продажу
Іскендеров Іскендер Мушфіг огли – студент гр. Ю–112м юридичного
факультету Інституту управління та права Запорізького національного
технічного університету;
Особливості цивільної деліктоздатності об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
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Калюжна Вікторія Вікторівна – аспірант кафедри цивільного права
Запорізького національного університету;
Правовий режим житла
Калюжний Віктор Васильович – аспірант кафедри цивільного права
Запорізького національного університету;
Про використання та охорону авторського права на музичний твір
Карташев Ілля Сергійович – студент гр. ПВм–16 Навчально–наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Договор пожертвования в законодательстве республики Беларусь,
республики Казахстан и Украины
Красовская–Фальковская Нина Сергеевна – магистрант 1 курса, УО Минский
инновационный университет;
Процедура усиновлення дітей України іноземними громадянами
Кулик Людмила Олександрівна – студентка гр. ПВ–24 Навчально–науковий
інститут права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»
Законодавче забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в
Україні
Лесюк Альона Станіславівна – аспірант кафедри фінансів та кредиту
Полтавської державної аграрної академії;
Актуальні питання свободи укладання договору
Могільовський Вадим Вадимович – студент гр. МП–116 юридичного
факультету Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного
університету;
Особливості становлення недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Надієнко Олена Іванівна – доцент кафедри кримінального, цивільного та
міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних
наук, доцент;
Особливості регулювання сімейних правовідносин у міжнародному
приватному праві
Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна − кандидат юридичних
наук, доцент, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін;
Паперова реєстрація в діяльності нотаріуса
Німак Марія Орестівна – асистент кафедри цивільного права та процесу
Навчально–наукового інституту права та психології Національного
університету «Львівська політехніка», кандидат юридичних наук;
Проблемні питання вчинення нотаріальних дій в Україні
Савіна Наталія Ігорівна – студент Академії Державної пенітенціарної
служби;
Щодо визначення предмету цивільно–правового регулювання
Самойленко Георгій Валерійович – доцент кафедри цивільного права
Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук, доцент;
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Особливості правового статусу суб’єктів малого підприємництва в Україні
Сапунова Юлія Сергіївна – магістрант гр. МЕН–16–1м факультету економіки
та менеджменту кафедри менеджменту організацій та управління проектами
Запорізької державної інженерної академії;
Шляхи
вдосконалення
інституту
відповідальності
суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експортних операцій
Тульчевська Наталя Володимирівна – доцент кафедри цивільного,
адміністративного та фінансового права Інституту права імені Володимира
Сташиса Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук,
доцент;
До питання ролі малих, середніх та крупних фірм в Україні
Цируль Валерія Вікторівна – студентка 1 курсу юридичного факультету
правознавства Київського університету права Національної академії наук
України;
Тенденції розвитку сімейного законодавства, або прагнення українського
законодавця відтворити європейські стандарти
Чернега Віталій Миколайович – старший викладач кафедри публічного та
приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського
університету імені Бориса Грінченка;
Про право громадян України на справедливий суд у практиці
Європейського суду з прав людини
Чорній Вікторія Степанівна – студентка гр. ПВм–16 Навчально–наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності як нематеріальних
активів статутного капіталу суб’єктів підприємницької діяльності в
Україні
Шевченко Анастасія Володимирівна – магістрант гр. ПТБ–16–1м факультету
економіки та менеджменту кафедри економіки підприємства Запорізької
державної інженерної академії;
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РОЗДІЛ 11

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА
ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Діти з інвалідністю – найвразливіша верства населення Землі
Антоненко Ірина Юріївна – завідувач кафедри природничо-наукових
дисциплін КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
ЗОР, кандидат психологічних наук, доцент;
Міжнародні стандарти здійснення кримінального провадження щодо
неповнолітніх
Арушанян Кристина Карленівна – викладач відділу підготовки прокурорів з
нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативнорозшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії
прокуратури України, кандидат юридичних наук;
Функціонування
інститут
«Наддержавного»
(наднаціонального)
громадянства на прикладі ЄС
Баєва Ольга Юріївна – студентка гр. МПЗ-116 Інституту права імені
Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Шляхи адаптації вітчизняного законодавства до правових норм
Європейського союзу у сфері забезпечення принципів діяльності органів
виконавчої влади в Україні
Бандровський Владислав Олександрович – студент групи 3413-1 юридичного
факультету Запорізького Національного Університету;
Особливості арешту морських піратських суден
Васютін Данило Михайлович – студент гр. ЗП-311 Інституту права імені
Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Проблема міжнародної правосуб’єктності індивіда
Гноєва Анна Вікторівна – студентка гр. 34 факультету історії та права
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка;
Питання необережної форми вини у кримінальному законодавстві
зарубіжних країн
Гороховська Олена Володимирівна – доцент кафедри теорії, історії держави і
права та міжнародного права Інституту права імені Володимира Сташиса
Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент;
Застосування норм «м’якого права» (soft law) у діяльності міжнародних
економічних організацій як тенденція розвитку міжнародного права.
Гулєвська Ганна Юріївна – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, кандидат
юридичних наук, доцент;
Правовий статус Арктики: деякі питання
Касянова Яна Сергіївна – студентка гр. МПЗ-126 Інституту права імені
Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Правовий статус корінних народів: міжнародне право та законодавство
України
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Коса Дар’я Олександрівна – студентка гр.Ю-112м юридичного факультету
Інституту управління та права Запорізького національного технічного
університету;
Про участь адвоката у господарському процесі
Костів Марта-Марія Сергіївна – студентка гр. ПВм-16 Навчально-наукового
інституту права та психології Національного університету «Львівська
політехніка»;
Принцип обмеження за об’єктами як найстаріший принцип міжнародного
гуманітарного права
Котлюба Юлія Володимирівна – студентка гр. МП-116 Інституту права імені
Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Научный статус международной отрасли права и отрасли права
Европейского Союза по новой классификации юридических наук
Ланцедова Юлия Александровна – доцент кафедры уголовного права и
процесса Учебно-научного Юридического института Национального
авиационного университета, кандидат юридических наук;
Поняття «злочинів ненависті» в міжнародному праві та праві
Європейського союзу
в контексті запобігання злочинам у сфері
віросповідання
Леоненко Тетяна Євгенівна – завідувач кафедри кримінального, цивільного та
міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету, доктор юридичних наук,
доцент;
Питання реформування кола кримінальних покарань на прикладі досвіду
Республіки Польща
Марисюк Костянтин Богданович – професор кафедри кримінального права і
процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного
університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, доцент;
Теоретичне дослідження повноважень глав держави залежно від виду
республіки
Мурашко Валерія Олегівна – студентка 3 курсу Інституту прокуратури та
кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого;
Визначення меж здійснення державою права на самооборону
Науменко Олена Володимирівна – студентка гр. МПЗ-116 Інституту права
імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Співвідношення договору із законом, звичаєм та звичаєвостями
Пшенична Вікторія Вікторівна – студентка гр. МПЗ-316 Інституту права
імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Проблеми імплементації норм міжнародного права в право України та
шляхи їх вирішення
Рабеко Анастасія Миколаївна – студентка гр.451 юридичного факультету,
спеціальності «Правознавства», Чорноморського національного університету
імені Петра Могили;
Теорія тлумачення права: досвід деяких європейських країн
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Саміло Ганна Олегівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного
та трудового права юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних
наук, доцент;
Підготовка дипломатичних кадрів Святого Престолу
Слюсар Ілона Миколаївна – студентка гр. МПЗ-116 Інституту права імені
Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Міжнародний арбітражний та судовий розгляд як способи мирного
вирішення міжнародних спорів
Стадніченко Віталій Сергійович – студент гр. ДП-312 Інституту права імені
Володимира Сташиса Класичного приватного університету;
Особливості застосування колізійних норм щодо спадкування у
міжнародному приватному праві
Татоян Діана Левонівна - студентка 4 курсу юридичного факультету
Запорізького національного університету;
Окремі тенденції розвитку міжнародного морського права у Новий час
Тимчук Олексій Леонідович – доцент кафедри кримінального, цивільного та
міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права
Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних
наук, доцент;

