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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робочий програмний комітет конференції  

Максакова Р.М. – завідувач кафедрою конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету, 

доктор юридичних наук, професор; 

Леоненко Т.Є. – завідувач кафедрою кримінального, цивільного та 

міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, доктор юридичних наук, 

доцент;  

Бостан С.К. – професор кафедри конституційного, адміністративного та 

трудового права юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, доктор юридичних наук, 

професор. 

Організаційний комітет з підготовки конференції 

Наумік В.В. – проректор з наукової роботи Запорізького національного 

технічного університету, доктор технічних наук, професор; 

Зайцева В.М. – директор Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету, кандидат педагогічних наук, професор; 

Арабаджиєв Д.Ю. – завідувач кафедрою загальноправових та політичних 

наук юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету, доктор політичних наук, доцент; 

Висоцька Н.І. – начальник патентно-інформаційного відділу Запорізького 

національного технічного університету; 

Габуніа М.Т. – професор факультету права Державного технічного 

університету Грузії, доктор права (м. Тбілісі, Грузія); 

Наливайко Л.Р. – проректор Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; 

Прудивус О.В. – голова Запорізького окружного адміністративного суду, 

кандидат юридичних наук наук, доцент; 

Філей Ю.В. – декан юридичного факультету Інституту управління та 

права Запорізького національного технічного університету, кандидат 

юридичних наук наук, доцент; 

Зайцева Я.О. – відповідальний та технічний секретар, лаборант кафедри 

конституційного, адміністративного та трудового права юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 
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СЕКЦІЯ 1 

ФІЛОСОФСЬКІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
 

 

Гуманізм як основоположна засада сучасної правової інтеграції 

Морозов Андрій Юрійович – професор кафедри філософських та соціальних 

наук Київського національного торговельно-економічного університету, доктор 

філософських наук, доцент; 

Лисенко В’ячеслав Сергійович – студент 2 курсу 12 групи факультет 

міжнародної торгівлі та права Київський національний торговельно-

економічний університет  

 

Поняття свободи у філософському та правовому розумінні 

Діденко Діана Шахваладівна – студентка 2 курсу факультету міжнародної 

торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного 

університету 

 

Спір про універсалії: стара-нова пісня про головне? 

Панкевич Олег Зіновійович – доцент кафедри адміністративно-правових 

дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент;  

 

Порівняльно-правовий спосіб тлумачення права 

Саміло Ганна Олегівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного 

та трудового права юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент 

 

Niekoľko úvah k tvorbe právnych predpisov v Slovenskej Republike 

Деякі думки щодо розгляду законодавства в Словацькій Республіці 

Lukáš Cisko – Advokátsky koncipient SITÁR & SALOKA, Advokátska kancelária, 

JUDr.PhD  

 

Територія держави: теоретичні проблеми смислу, змісту й організації  

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  

 

Інтегративна природа нормативного регулювання у сфері спорту 

Ющик Олексій Олексійович – аспірант Міжрегіональної Академії управління 

персоналом 
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Інститут президента в постсоціалістичних країнах Євросоюзу та його 

«взаємодія» з виконавчою владою  

Бостан Сергій Костянтинович  професор кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету, 

доктор юридичних наук, професор;  

Спасюк Ольга Володимирівна  студентка гр. Юз-113м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

Ісополітія: питання громадянства у міжполісних відносинах грецьких 

держав. 

Денисенко Вікторія Володимирівна – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат історичних наук, доцент 

 

Французька «Декларація прав людини і громадянина 1789 року» як 

джерело інтеграції прав людини 

Токарева Валерія Володимирівна  студентка гр. Ю-116 юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

З досвіду інстуціоналізації тоталітарного політичного режиму 

Бурденюк Ірина Олегівна  студентка гр. Ю-135сп юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Соціальна цінність права як основного регулятора суспільних відносин 
Грунічева Юлія Володимирівна – студентка гр. Ю-113м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету  

 

Теоретико-історичні особливості формування Руської Правди 

Задорожний Юрій Анатолійович – професор кафедри теорії та історії держави 

і права юридичного факультету Інституту управління технологій та права 

Державного університету інфраструктури та технологій, кандидат юридичних 

наук, доцент 

 

Адаптація законодавства: до співвідношення з деякими близькими 

теоретико-правовими поняттями 

Риндюк Віра Іванівна – професор кафедри теорії та історії права Юридичного 

інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», кандидат юридичних наук, доцент;  
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СЕКЦІЯ 2 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ В 

УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Територіальна організація влади в Україні: компаративний аналіз 

Арабаджиєв Дмитро Юрійович – доктор політичних наук, завідувач кафедри 

загальноправових та політичних наук юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету 

 

Моделі децентралізації: компаративний аналіз 

Бабарикіна Надія Анатоліївна – старший викладач кафедри загальгоправових 

та політичних наук юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету 

 

Нормативно-правові аспекти регулювання прав національно-культурних 

товариств України в умовах євроінтеграції 

Бекдамирова Лідія Заурівна – викладач кафедри загальноправових та 

політичних наук юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету 

 

Здійснення модернізаційних перетворень в Україні: політична теорія та 

соціально-політичні реалії 

Бульбенюк Світлана Степанівна – доцент кафедри політології та 

національної безпеки ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», кандидат політичних наук, доцент 

 

Діагностика та моніторинг сталого розвитку територіальної громади в 

Україні 

Градецька Наталія Миколаївна – доцент кафедри загальноправових та 

політичних наук юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент 

 

Політико-правовий аналіз реалізації права на свободу пересування та 

вибору місця проживання умовах модернізації політичної системи України 

Купін Арнольд Павлович – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Соціально-політичний аналіз демографічної ситуації в Україні 

Павелко Марина Сергіївна – студентка гр. Ю-217 юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 
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Рівень політичної освіченості громадянського суспільства 

Сафаровіа Гюнель Тофіг Кизи – студентка групи Ю-217 юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

СЕКЦІЯ 3 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Роль конституційного права в системі національного права України 

Анісімова Марія Наталія Олексіївна – студентка гр. Ю-126 юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

Подолання конфлікту інтересів у адвокатській діяльності на досвіді США 

Баєва Лілія Вікторівна- доцент кафедри конституційного, адміністративного 

та трудового права юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент 

 

Правовий статус громадських організацій: Україна і зарубіжний досвід.  

Бєлов Костянтин Геннадійович – студент гр. Юз-113м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

Реформування освітнього законодавства України в контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору 

Бахрушин Володимир Євгенович – професор кафедри системного аналізу та 

вищої математики Інституту інформатики та радіоелектроніки Запорізького 

національного технічного університету, доктор фізико-математичних наук, 

професор 

 

Розвиток громадянського суспільства в Україні крізь призму 

міжнародного досвіду 

Бондаренко Наталія Олександрівна – доцент кафедри загальноправових 

дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету, 

к.ю.н., доцент 

 

Законотворчі формати євроінтеграції 

Ганжуров Юрій Семенович – завідувач кафедри менеджменту видавничо-

поліграфічної галузі Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор 

політичних наук, професор 



 ه 7 ه

 

Делегована нормотворчість: національний і зарубіжний досвід 

Задорожня Галина Володимирівна – в. о. завідувача кафедри конституційного 

та муніципального права Юридичного інституту Київського національного 

економічного університету ім. В.П. Гетьмана, доктор юридичних наук, доцент;  

 

Інститут відкликання: проблеми законодавчого регулювання в Україні 

Кириченко Віктор Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри політології та права Запорізького національного технічного 

університету;  

Соколенко Юлія Миколаївна – асистент кафедри політології та права 

Запорізького національного технічного університету 

 

Конституционная основа преодоления вненормативного поведения 

учеников в контексте интеграционных стандартов по противодействию 

насилию 

Кириченко Александр Анатольевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры правоведения Международного классического 

университета имени Филиппа Орлика 

 

Визначеність правових норм як необхідна умова знання людиною своїх 

прав та обов’язків 

Корнієнко-Зєнкова Наталія Миколаївна – головний консультант секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, 

аспірантка Київського університету туризму, економіки і права 

 

Тенденції розвитку місцевого самоврядування в зарубіжних країнах 

Макаренко Наталія Сергіївна – студентка гр. ЮД-443 юридичного факультету 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Муніципальна реформа як чинник удосконалення місцевого 

самоврядування в Україні 

Маловичко Владислав Максимович – студент гр. Ю-113м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету  

 

Конституційні обов’язки України: межі територіального поширення 

Матвійчук Анатолій Васильович – доцент кафедри правосуддя Інституту 

управління технологій та права Державного університету інфраструктури та 

технологій, кандидат юридичних наук, доцент 
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Виборче право України як складова частина науки конституційного права 

Нестерович Володимир Федорович – доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри державно-правових дисциплін Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

 

Особливості розвитку конституційного законодавства пострадянських 

балтійських держав Європейського Союзу 

Овсянніков Дмитро Миколайович – студент гр. Ю-113м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

Пріоритет прав людини в контексті євроінтеграційних процесів в Україні: 

теоретичні та практичні аспекти 

Рижук Юлія Миколаївна – доцент кафедри конституційного та муніципального 

права Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», кандидат юридичних наук, доцент 

 

Лобіювання: проблема класифікації 

Рябовол Лілія Тарасівна – доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права факультету історії та права Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук, доцент 

 

Негайність виконання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення у вигляді адміністративного арешту 

Самбор Микола Анатолійович – кандидат юридичних наук, начальник сектора 

моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Чернігівській області  

 

Процес внесення змін та поправок до конституцій Республіки Польща, 

США та Російської Федерації 

Сапа Андрій Дмитрович – студент юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету 

 

Принципи організації роботи та кадри військової прокуратури України 

Тимошенко Наталія Володимирівна – студентка гр.Ю-126 юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

Конституційні перетворення в Україні: сприйняття і втілення принципів 

Європейського конституціоналізму 

Тімкова Єлизавета Володимирівна – студентка гр. Ю-126 юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 
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Спростування проблеми федералізації в Україні 

Шестопалова Людмила Миколаїна – професор кафедри загальноправових 

дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету, 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

СЕКЦІЯ 4 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-

ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Публічне адміністрування авіаційною галуззю в Україні: виклики сьогодення 

Баган Ярослав Йосифович – Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, здобувач 

 

Сутність та значення загальних правил накладення адміністративних 

стягнень 

Бакута Валерія Валеріївна – студентка магістратури гр. Юз-313м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету  

 

Іноземний досвід оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінними 

паперами та його використання у процесі удосконалення національного 

законодавства 

Балак Ігор Олександрович – студент магістратури гр. Юз-113м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Взаємодія поліції з населенням території обслуговування 

Буканов Григорій Миколайович – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету, кандидат 

політичних наук, доцент 

 

Деякі аспекти правового забезпечення інформаційної безпеки суспільства 

Висоцький Володимир Мирославович – доцент кафедри адміністративного права 

та адміністративного процесу Інституту з підготовки фахівців для Національної 

поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент  

 

Теоретико-правові засади кваліфікації адміністративних правопорушень 

Давиденко Оксана Олександрівна – старший викладач кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету, кандидат 

юридичних наук 
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Правове забезпечення розвитку стратегічних комунікацій в контексті 

євроатлантичної інтеграції України 

Доронін Іван Михайлович – завідувач наукової лабораторії правових основ 

інформаційної та кібернетичної безпеки Науково-дослідного інституту 

інформатики і права Національної академії правових наук України, кандидат 

юридичних наук, доцент  

 

Перспективи та співпраця Нато і України в рамках програми «партнерство 

заради миру» 

Задоя Вікторія Євгенівна – студентка гр. ЮД-643 юридичного факультету 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 
Класифікація митних режимів 

Захаренко Станіслав Дмитрович – студент магістратури гр. Ю-113м 
юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького 
національного технічного університету;  

 
Поняття та властивості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

правоохоронних органів 

Ігнатенков Валерій Вікторович – студент магістратури юридичного факультету 
Запорізького національного технічного університету;  
 

Доставляння та привід порушника як захід забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення 

Клименко Катерина В’ячеславівна – студентка магістратури гр. Юз-313м 
юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького 
національного технічного університету  
 

Цивільний захист як невід’ємна складова системи забезпечення національної 

безпеки держави 

Кобко Євген Васильович –  Національна академія внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права і процесу 
 

Проблеми реалізації функції охорони громадського порядку 

Комарінець Андрій Григорович – студент юридичного факультету Інституту 
управління та права Запорізького національного технічного університету 

 

Нормативно-правові засади співробітництва з Організацією Північно-

Атлантичного договору (НАТО) у вирішенні кризових ситуацій, що 

загрожують національній безпеці України 

Комісаров Олександр Геннадійович – головний науковий співробітник 
лабораторії № 3 Науково-організаційного центру Національної академії Служби 
безпеки України, доктор юридичних наук, професор;  
Бойко Олена Іванівна – викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
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Ключові адміністративно-правові засоби забезпечення працевлаштування 

осіб з інвалідністю та шляхи їх реформування 

Кондратенко Віталій Миколайович – доцент кафедри галузевого права та 
правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Проблеми забезпечення принципу законності в діяльності Національної 

поліції України  

Кубаєнко Андрій Володимирович – доцент кафедри адміністративної 

діяльності ОВС та економічної безпеки Одеського державного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Крижановська Олена Володимирівна – викладач кафедри адміністративної 

діяльності ОВС та економічної безпеки Одеського державного університету 

внутрішніх справ 

 

Принцип законності та його реалізація в діяльності патрульної поліції 

Михайлов Владислав Олексійович – Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, ад’юнкт кафедри адміністративного права, 

процесу та адміністративної діяльності 

 

Актуальні проблеми удосконалення національної сфери зовнішньої 

реклами в умовах реалізації євроінтеграційних прагнень українського 

народу 

Мінченко Іван Андрійович – студент 3 курсу Запорізького гуманітарного 

коледжу ЗНТУ. 

 

З досвіду інституціоналізації антикорупційних правоохоронних органів в 

Хорватії та Румунії 

Немченко Григорій Олександрович  студент гр. Юз-313м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

Щодо легітимності рішення місцевої ради, прийнятого за конфлікту 

інтересів і без повідомлення про нього 

Нецька Любов Степанівна – начальник відділу підготовки прокурорів з 

представництва інтересів громадянина або держави в суді Національної 

академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент;  

 

Загальна характеристика адміністративної відповідальності у сфері 

забезпечення нормальної діяльності судів 

Окопник Олена Миколаївна – доцент кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету, кандидат юридичних наук, доцент; 
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Cтворення сприятливого правового середовища для розвитку мирних 

зібрань в Україні в контексті становлення громадянського суспільства 

Онищенко Сергій Миколайович – провідний науковий співробітник науково-

організаційного відділу Державного науково-дослідного інституту МВС 

України, здобувач ДНДІ МВС України, 

 

Щодо визначення поняття «внутрішньо переміщена особа» 

Наливайко Лариса Романівна – проректор Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; 

Орєшкова Аліна Федорівна – викладач кафедри загальноправових дисциплін та 

адміністрування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Взаємодія органів Національної поліції України з органами місцевого 

самоврядування та населенням: адміністративно-правове регулювання 

Плугатар Тетяна Анатоліївна – учений секретар секретаріату Вченої ради 

Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ 

України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

 

Проблемні питання адміністративного затримання 

Пугач Анатолій Володимирович – Науково-дослідний інститут публічного 

права (м. Київ), здобувач 

 

Гарантії державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та 

протидії корупції 

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, професор 

 

Місце адміністративного затримання серед заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення 

Руденко Галина Володимирівна – студентка магістратури гр. Юз-313м 

юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету;  

 

Досвід Румунії у боротьбі з корупцією в умовах інтеграційних процесів 

Савенко Інна Костянтинівна  студентка гр. Юз-113м юридичного 

факультету Запорізького національного технічного університету 

 

Реформування Державної виконавчої служби України в умовах 

Євроінтеграції 

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 
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Пошук критеріїв ефективності адміністративно-деліктних норм 

Собакарь Андрій Олексійович – Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

тактико-спеціальної підготовки 

 

Адміністративна відповідальність за порушення встановлених заборон та 

обмежень в сфері запобігання корупції 

Спиця Іван Сергійович – студент магістратури гр. Юз-313м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету;  

 

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності та її 

співвідношення з іншими формами адміністративної діяльності 

правоохоронних органів 

Шеремет Владіслав Русланович – студент магістратури гр. Ю-313м 

юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету  

 

Процесуальні проблеми відкриття провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

Шоптенко Світлана Сергіївна – доцент кафедри юридичних дисциплін 

Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Організаційно-правове регулювання міжнародного співробітництва 

правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми 

Яценко Андрій Олександрович – студент магістратури гр. Юз-313м 

юридичного факультету Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету;  

 

СЕКЦІЯ 5 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ  

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Особливості інституту процесуального представництва в суді за «новим» 

ЦПК України та КАС України 

Бабак Максим Андрійович – студент гр. Ю-124 юридичного факультету 

Інституту управління та права ЗНТУ 

 

Реформування цивільного процесуального законодавства 

Белікова Світлана Олександрівна – викладач відділу підготовки прокурорів з 

представництва інтересів громадянина або держави в суді Національної 

академії прокуратури України, кандидат юридичних наук 
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Проблема определения правовой природы индустриального публичного 

сервитута. 

Богустов Андрей Алексеевич – доцент кафедры международного права 

юридического факультета Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент 

 

Виникнення та функціонування кондомініумів у світовій практиці 

Діденко Тетяна Іллівна – доцент кафедри адміністративного, цивільного та 

фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного 

приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Законодавство України в сфері охорони інтелектуальної власності та його 

адаптація до законодавства ЄС 

Мельников Валентин Сергійович – студент гр.Ю-113 м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету 

 

Особливості цивільної правосуб’єктності недержавного пенсійного фонду 

Щука Євгенія Анатоліївна – студентка гр. Юз-113м юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету  

 

Інститут спадкування за законодавством Київської Русі 

Надієнко Олена Іванівна – доцент кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент; 

 

Загальна характеристика спадкового договору 

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна − кандидат юридичних 

наук, доцент, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін  

 

Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення лікарської таємниці 

Потайчук Ірина Володимирівна – доцент кафедри приватої охоронної 

діяльності факультету управління фізичною культурою та спортом Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Особливості порядку вирішення відводу судді за ЦПК, ГПК та КАС 

України. 

Севрук Оксана Романівна – заступник начальника відділу підготовки 

прокурорів з представництва інтересів держави в суді Національної академії 

прокуратури України, кандидат юридичних наук  
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Захист прав працівника в суді в трудовому спорі 

Терещенко Володимир Леонідович – кандидат фізико-математичних наук, доцент;  

Терещенко Володимир Володимирович – аспірант кафедри інформатики та 

вищої математики Кременчуцького національного університету імені 

М. Остроградського 

 

Дослідження сутності поняття фондової біржі 

Бешеров Сердар Мерданович – студент гр. Ю-113м юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

СЕКЦІЯ 6 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА В 

УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Проблеми імплементації принципів міжнародного трудового права у 

трудове право України 

Афоніна Аліна Євгеніївна – студентка групи Ю-125 юридичного факультету, 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Євроінтеграційні процеси як фактор розвитку законодавства про працю 

України 

Жернаков Володимир Володимирович – завідувач кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат 

юридичних наук, професор. 

 

Види іноземних найманих працівників за законодавством України 

Лагнюк Олеся Миколаївна – старший викладач кафедри загальноправових 

дисциплін факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного 

торговельно-економічного університету, кандидат юридичних наук 

 

Дискримінація за ознакою інвалідності в трудових відносинах 

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, доцент 

 

Стимулювання працівників в Україні та у зарубіжних країнах 

Смолярова Марина Леонідівна – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права юридичного факультету Інституту 

управління та права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 
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Проблема вимоги відшкодування моральної шкоди в суді в трудовому спорі 

Терещенко Володимир Леонідович – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент; 

Терещенко Володимир Володимирович – аспірант кафедри інформатики та 

вищої математики Кременчуцького національного університету імені 

М. Остроградського 

 

Особливості правового регулювання дисциплінарної відповідальності 

суддів в Україні та у країнах Європи 

Ткаченко Тетяна Володимирівна – студентка групи Юз-313м юридичного 

факультету Запорізького національного технічного університету 

 

Аналіз проблематики трудової міграції українського населення 

Самоха Богдан Андрійович – студент групи Ю-217 юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Проблема нелегальної трудової міграції українців до Туреччини 

Бессонова Дар’я Андріївна  студентка гр. Юз-113 юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

СЕКЦІЯ 7 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Відмежування умисного вбивства малолітньої дитини від умисного 

вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини.  

Бикова Алла Станіславівна – студентка гр. Ю-125 юридичного факультету 

Запорізького національного технічного університету 

 

Особливості кваліфікації грального бізнесу в Україні 

Бірюкова Анастасія Віталіївна – студентка факультету міжнародної торгівлі 

та права Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Соціально-демографічна характеристика особистості злочинця 

Бочелюк Віталій Йосипович – завідувач кафедри психології ЗНТУ, доктор 

психологічних  наук, професор 

 

К вопросу о психологических особенностях преступных действий, 

совершенных на религиозной почве 

Габуния Михаил Теймуразович – доктор права, профессор факультета права и 

международных отношений Государственного технического университета 

Грузии  



 ه 17 ه

 

Місце необережних злочинів серед злочинів у сфері медичної діяльності 

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  

 

Проблеми запобігання злочинам в сфері мобільних комунікацій 

Градецький Андрій Вікторович – доцент кафедри кримінального, цивільного 

та міжнародного права юридичного факультету Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент;  

 

Правова природа визначення об’єкта і предмета розголошення 

комерційної або банківської таємниці 

Григорик Валерій Анатолійович – студент 2 курсу Київського національного 

торговельно-економічного університету 

 

Індивідуалізація та посилення відповідальності за злочини, передбачені 

статтями 258-258-5 КК України, в рамках інтеграційних процесів 

Дьоміна Вероніка Андріївна – студентка 2 курсу 14 групи Факультету 

міжнародної торгівлі і права Київського національного торговельно-

економічного університету 

 

Практика та рішення Європейського суду з прав людини як джерело 

кримінального права 

Іваненко Олексій Сергійович – студент 2 курсу 15 групи факультету 

міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-

економічного університету 

 

Норми суспільної моралі як додаткова підстава кваліфікації злочинів 

проти громадського порядку і моральності 

Іваніна Юлія Вікторівна - здобувач кафедри кримінального права Інституту 

права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету 

 

Мотив і мета незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами 

Іщенко Аліна Володимирівна – студентка гр. Ю-113м юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Проблема імплементації норм міжнародного кримінального права в 

українське законодавство 

Карнаушенко Тетяна Олегівна – студент 2 курсу 15 групи факультету 

міжнародної торгівлі та права Київського національного торгевельно-

економічного університету  
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Сучасний стан незаконного обігу підакцизних товарів в Україні 

Кіров Максим Васильович – студент 2  курсу 16 групи факультету міжнародної 

торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Актуальні питання кримінальної відповідальності за незаконні дії з 

документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами 

доступу до банківських рахунків, електроннами грошима, обладнанням 

для їх виготовлення 

Корольова Анна Анатоліївна – студентка 2 курсу Київського національного 

торговельно-економічного університету 

 

Глобалізація в кримінальному праві : актуальні питання  

Кулик Аліна Олександрівна – студент 2 курсу 15 групи факультету 

міжнародної торгівлі та права Київського національного торгевельно-

економічного університету 

 

Проблеми правової регламентації надання можливості суб’єктам 

приватної детективної діяльності здійснювати зовнішнє спостереження у 

межах Кримінального процесу. 

Курта Євген Олександрович – доцент кафедри приватної охоронної діяльності 

факультету управління фізкультурою та спортом Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент  

 

Сучасні тенденції організованої злочинності в Україні 

Кушнір Антон Сергійович – студент 2 курсу 15 групи факультету міжнародної 

торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету  

 

Инновационное понимание сексуальных правонарушений в контексте 

интеграционных стандартов по противодействию домашнему насилию 

Ланцедова Юлия Александровна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и процесса Учебно-научного юридического 

института Национального авиационного университета  

 

Перспективи розширення меж наукового пізнання в сфері кримінального 

процесу 

Леоненко Максим Иванович – професор кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права юридичного факультету Запорізького національного 

технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

До питання відмежування малозначності діяння від злочину невеликої 

тяжкості 

Леоненко Тетяна Євгенівна – завідувач кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права юридичного факультету Запорізького національного 

технічного університету, доктор юридичних наук, доцент  
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Проблема підстав кримінальної відповідальності 

Ліненко Ольга Юріївна – студентка гр. Юз-113м юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Основи релігієзнавства у школи або молодь до тоталітарних сект 

Луценко Ірина Геннадіївна – старший лаборант кафедри  спеціальної фізичної 

підготовки факультету № 2 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук  

 

Кримінологічна характеристика особи поліцейського, що вчиняє катування 

Марисюк Костянтин Богданович – професор кафедри кримінального права і 

процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного 

університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, доцент;  

Коваль Марія Мирославівна – асистент кафедри кримінального права і процесу 

Навчально-наукового інституту права та психології Національного 

університету «Львівська політехніка», кандидат юридичних наук 

 

Щодо окремих питань забезпечення прав та законних інтересів 

потерпілого в кримінальному провадженні 

Мудрак Інна Василівна – доцент кафедри кримінального процесу 

Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат 

юридичних наук 

 

Участь перекладача у кримінальному процесі України: зміст та обсяг 

перекладу  

Назаренко Павло Григорович - доцент кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права юридичного факультету Запорізького національного 

технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Соціально-психологічні особливості неповнолітніх злочинців 

Панов Микита Сергійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

 

Діяльність громадської ради при міністерстві внутрішніх справ 

Рябчинська Олена Павлівна – завідувач кафедри кримінального права 

Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного 

університету, доктор юридичних наук, професор 

 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 

в Україні та пострадянських країнах 

Стоматов Эдуард Григорович – суддя Комунарського районного суду м. 

Запоріжжя, кандидат юридичних наук, доцент 
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Сущность и взаимосвязь вненормативного поведения учеников и 

домашнего насилия в контексте интеграционных стандартов по 

противодействию насилию 

Тунтула Александра Сергеевна - кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского и уголовного права и процесса юридического 

факультета Черноморского национального университета имени Петра Могилы 

 

Кримінальний проступок як правове явище в реформуванні 

кримінального та кримінального процесуального права 

Федотова Ганна Валеріївна - начальник науково-організаційного відділу 

Державного науково-дослідного інституту МВС України, доктор юридичних 

наук, старший науковий співробітник  

 

Аксіологічна оцінка кримінально-правових санкцій за злочин, 

передбачений ст. 229 КК України 

Філей Юрій Володимирович – декан юридичного факультету, доцент кафедри 

кримінального, цивільного та міжнародного права Запорізького національного 

технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент;  

Чулановська Яніна Олександрівна – студентка гр. Юз-113м юридичного 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету. 

 

Заохочення у кримінально-виконавчому праві : визначення та 

класифікація 

Халавка Володимир Ігоревич – начальник Софіївської виправної колонії №45, 

Міністерство юстиції України 

 

Заохочувальні приписи у злочинах проти основ національної безпеки 

України 

Хряпінський Петро Васильович – професор кафедри кримінального права і 

кримінології Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і 

техніки України 

 

Актуальні питання протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні 

кримінально-правовими засобами  

Шаблистий Володимир Вікторович – професор кафедри кримінального права 

та кримінології Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук,  доцент  

 

Торгівля людьми в Україні: корупційні передумови поширення та шляхи 

запобігання  

Шведова Ганна Леонідівна – доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат 

юридичних наук, доцент 
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Покарання, пов’язані з позбавленням певних прав, за кримінальним 

законодавством деяких зарубіжних країн 
Шиян Дмитро Сергійович – доцент кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права юридичного факультету Запорізького національного 

технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Суспільно небезпечні наслідки 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, кандидат юридичних наук 

 

Відповідальність за неповагу до суду за Уложенням про покарання 

кримінальні і виправні 1845 року 

Шмарін Ігор Олександрович – помічник судді Запорізького окружного 

адміністративного суду, кандидат юридичних наук 

 

Запобігання фіктивному підприємництву в Україні 

Шульга Вікторія Андріївна – студентка факультету міжнародної торгівлі та 

права Київського національного торговельно-економічного університету 

 

Особливості дослідження доказів в суді апеляційної інстанції у 

кримінальному провадженні 

Юнацький Олександр Володимирович – доцент кафедри приватної охоронної 

діяльності Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Іноземний досвід боротьби із заподіянням майнової шкоди шляхом обману 

або зловживання довірою 

Яхно Тетяна Олександрівна – студентка гр. Ю-113м юридичного факультету 

Запорізького національного технічного університету 

 

Особливості предмету злочину за ст.199 КК України. 

Ященко Дар’я Олегівна –студентка 2/16 гр. факультету міжнародної торгівлі та 

права КНТЕУ  

СЕКЦІЯ 8 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА 

ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Міжнародно-правове регулювання туристичної діяльності: досвід для 

України 

Гамбург Інна Аркадіївна – доцент кафедри цивільного, адміністративного та 

фінансового права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного 

приватного університету, кандидат юридичних наук, доцент  
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До питання використання технологій публічного врядування в контексті 

інтеграційних процесів  

Капітаненко Наталія Петрівна – доцент кафедри менеджменту організацій 

та управління проектами факультету управління та менеджменту Запорізької 

державної інженерної академії, кандидат юридичних наук, доцент  

Правове забезпечення міжнародних гарантії ядерної безпеки України в 

умовах інтеграції 

Коцюба Руслана Олександрівна – провідний науковий співробітник Інституту 

законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, старший 

науковий співробітник 

 

Роль Європолу в механізмі правоохоронного співробітництва ЄС. 

Лимар Інна Володимирівна – студентка гр. Ю-313м юридичного факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Деякі питання імплементації норм міжнародного гуманітарного права (на 

прикладі США) 
Семенюк Ірина Сергіївна – доцент кафедри теорії, історії держави і права та 

міжнародного права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного 

приватного університету, кандидат юридичних наук 

 

Окремі аспекти міжнародно-правового статусу невизнаних держав  

Тимчук Олексій Леонідович – доцент кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права, к.ю.н., доцент 
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