
 

 

 



Інформація про конференцію 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» 

проводиться кафедрою конституційного, адміністративного та трудового права 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету за безпосередньої підтримки таких зарубіжних та вітчизняних 

партнерів, як:  

Академія оборони і безпеки ім. Ю. Пілсудського (м. Варшава, Польща);  

Могильовський інститут МВС Республіки Білорусь (м. Могильов, 

Білорусь); 

Університет Яна Кохановського у м. Кельце (м. Кельце, Польща);  

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ, 

Україна);  

Національна академія державного управління при Президентові України 

(м. Київ, Україна);  

Національна академія внутрішніх справ (м. Київ, Україна); 

Навчально-науковий комплекс Інститут права та психології Національного 

університету «Львівська політехніка»(м. Львів, Україна); 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

(м. Дніпропетровськ, Україна);  

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка (м. Кіровоград, Україна); 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

(м. Миколаїв, Україна);  

Запорізьке відділення ВГО «Асоціація адвокатів України» (м. Запоріжжя, 

Україна);  

В конференції беруть участь 163 учасника (науковці, науково-педагогічні та 

практичні працівники, аспіранти та студенти, курсанти спеціалізованих 

навчальних закладів), які представляють такі європейські країни, як Білорусь 

(м. Мінськ; м. Могильов), Греція (м. Салоники), Латвія (м. Рига), 

Польща (м. Варшава; м. Кельце) та Україну (м. Вінниця, м. Дніпро, м. Запоріжжя, 

м. Кіровоград, м. Київ, м. Миколаїв, м. Львів, м. Одеса, м. Суми, м. Харків). 

Серед авторів поданих матеріалів (159 тез та окремих статей):  

– 22 доктора наук (21 – юридичних наук; 1 – педагогічних наук); 

– 60 кандидатів наук (юридичних – 52; з державного управління – 1; 

політичних – 1; історичних  – 4; філософських  – 1 та сільськогосподарських наук – 1); 

– 4 Заслужених юристи України; 

– 22 аспіранта та здобувача; 

– 39 студентів та 5 курсантів; 

– 15 викладачів без наукового ступеня та практичних працівників 

(зокрема, депутат Сейму Латвійської Республіки; головний консультант 

секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та 

правосуддя, вітчизняні судді та адвокати).  
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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова оргкомітету 

ВНУКОВ Юрій Миколайович – проректор Запорізького національного 

технічного університету з наукової роботи, доктор технічних наук, професор. 

Співголови оргкомітету 

ЗАЙЦЕВА Валентина Миколаївна – директор Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету, кандидат педагогічних 

наук, професор; 

ГАЙВОРОНСЬКА Таїсія Олексіївна – декан гуманітарно-правового 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету, кандидат філософських наук, доцент; 

МАКСАКОВА Руслана Миколаївна – завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету, доктор юридичних наук, професор. 

Заступники голови оргкомітету 

БОСТАН Сергій Костянтинович – професор кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету, доктор юридичних наук, професор; 

ФІЛЕЙ Юрій Володимирович – завідувач кафедри кримінального, цивільного 

та міжнародного права Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент. 

Члени оргкомітету 

АРМАШ Надія Олексіївна – завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного, господарського права та процесу Київського університету 

права НАН України, доктор юридичних наук, доцент; 

ВИСОЦЬКА Наталя Іванівна – начальник патентно-інформаційного відділу 

Запорізького національного технічного університету; 

КЕЛБОВИЧ Єжи – проректор Академії оборони і безпеки ім. Ю. Пілсудського, 

доктор наук (м. Варшава, Республіка Польща); 

КЕЛЬМАН Михайло Степанович – професор кафедри теорії та філософії права 

Інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка», доктор юридичних наук, професор; 

КОМІСАРОВ Олександр Геннадійович – завідувач кафедри тактико-

спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, доктор юридичних наук, професор; 
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КРЕСТОВСЬКА Наталя Миколаївна – завідувач кафедрою теорії та історії 

держави і права Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса), доктор 

юридичних наук, професор;  

НАЛИВАЙКО Лариса Романівна – завідувач кафедри загальноправових 

дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, професор; 

НЕСТЕРОВИЧ Володимир Федорович – професор кафедри 

загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, доцент (м. Миколаїв, 

Україна); 

СОБОЛЬ Євген Юрійович – завідувач кафедри правознавства 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор юридичних наук, доцент; 

ТИХОМИРОВ Олександр Деонисович – професор кафедри теорії держави та 

права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

професор (м. Київ);  

ТРИПОЛЬСЬКА Маргарита Ігорівна – Голова Запорізького відділення ВГО 

«Асоціація адвокатів України», кандидат юридичних наук, доцент; 

ФЕДОРЕНКО Владислав Леонідович – завідувач кафедри державної служби та 

кадрової політики Національної академії державного управління при 

Президентові України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України; професор відділення права, адміністрації та управління Університету 

Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка Польща);  

ШКАПЛЄРОВ Юрій Павлович – перший заступник начальника 

Могильовського інституту МВС Республіки Білорусь, кандидат юридичних наук, 

доцент, підполковник міліції; 

ЮЩИК Олексій Іванович – провідний науковий співробітник Інституту 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, 

професор; 

ЗАЙЦЕВА Яна Олександрівна – відповідальний та технічний секретар, 

лаборант кафедри конституційного, адміністративного та трудового права 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(23 червня 2016 р.) 

 

Керівники засідання: 

Максакова Руслана Миколаївна – завідувач кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету, доктор юридичних наук, професор; 

Філей Юрій Володимирович – завідувач кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент. 

Секретар засідання: 

Смолярова Марина Леонідівна – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент. 

Доповіді: 

Держава: плюралізм буття та інтерпретацій 

Тихомиров Олександр Деонисович – професор кафедри теорії держави та права 

Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор  

 

Конституційний лад» та «державний лад»: співвідношення категорій в 

умовах конституційної модернізації 

Наливайко Лариса Романівна – завідувач кафедри загальноправових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор 

 

Развитие механизма передачи власти от избирателей субъектам властных 

полномочий в условиях евроинтеграционных процессов 

Кириченко Александр Анатольевич – заведующий кафедрой правоведения 

Учебно-научного института, истории, политологии и права Николаевского 

национального университета имени В.А. Сухомлинского, доктор юридических 

наук, профессор 

 

Мікроекономічне регулювання транзиту в Україні в контексті 

євроінтеграції 

Кригульська Тетяна Борисівна – доцент кафедри економічної теорії та 

підприємництва факультету економіки та управління Запорізького національного 

технічного університету, кандидат історичних наук, доцент 
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Державні потреби у правовій комунікації  

Токарська Антоніна Семенівна – професор кафедри теорії та філософії права 

Навчально-наукового інституту права і психології Національного університету 

«Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор 

 

Щодо ролі політичного класу України в євроінтеграційному процесі  

Волобуєв Владислав Владиславович – доцент кафедри приватної охоронної 

діяльності факультету управління фізкультурою та спортом Інституту управління і 

права Запорізького національного університету, кандидат філософських наук, 

доцент 

 

Конституційно-правова регламентація державної регіональної політики в 

Україні 
Калиновський Богдан Валерійович – завідувач кафедри конституційного та 

міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент 

 

Муніципальне право в умовах глобалізації та європейської міждержавної 

інтеграції: гносеологічні, онтологічні та аксіологічні аспекти 
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 

 

Європейський Союз: окремі нариси формування 
Тюріна Оксана Володимирівна – професор кафедри теорії держави та права 

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Євроінтеграція та революція гідності як фактори зрушень у правосвідомості 

українського суспільства  
Матвєєва Лілія Георгіївна – професор кафедри теорії та історії держави і права 

Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Європейські цінності і реформування українського законодавства 
Чулінда Людмила Іванівна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових 

дисциплін Інституту інтелектуальної власності Національного університету 

«Одеська юридична академія» в м. Києві, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Романо-германська правова сім'я в контексті євроінтеграційних процесів: 

історія і сучасність 
Гриценко Катерина Вікторівна – студентка юридичного факультету Запорізького 

національного університету 

 

Конституції процес в Україні: сучасний стан та перспективи  

Берназюк Ян Олександрович – професор кафедри загально-правових дисциплін 

Київського національного торговельно-економічного університету, доктор 

юридичних наук, доцент, заслужений юрист України;  
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До питання про захист права людини 

Житник Оксана Олександрівна – керівник Управління порівняльних досліджень 

та правових позицій Секретаріату Конституційного Суду України, кандидат 

юридичних наук, Заслужений юрист України  

 

Європейський суд з прав людини як гарантія захисту права на доступ до 

публічної інформації в Україні 

Тептюк Євген Петрович – суддя Черкаського районного суду Черкаської 

області  

 

Реалізація права на захист в контексті європейського законодавства та 

законодавства України про адвокатуру 

Максименко Олександра Володимирівна – студентка юридичного факультету 

Запорізького національного університету 

 

Реформування ювенальної юстиції України в світлі євроінтеграційних 

процесів 

Крестовська Наталя Миколаївна – завідувач кафедрою теорії та історії держави 

і права Міжнародного гуманітарного університету, доктор юридичних наук, 

професор 

 

Ціннісні орієнтири вищої юридичної освіти в Україні у контексті 

євроінтеграції 

Бостан Людмила Миколаївна – доцент кафедри історії і теорії держави і права 

юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидат 

історичних наук, доцент  

 

Перебудова змісту «Конституційного права України» як навчальної 

дисципліни у контексті євроінтеграційних процесів юридичної науки 

Рябовол Лілія Тарасівна – доцент кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор 

педагогічних наук, доцент 

 

Процедурна функція вітчизняного адміністративного права: сучасна 

трансформація масштабів в контексті європейських правових стандартів 

Пирожкова Юлія Володимирівна – докторант Запорізького національного 

університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Перспективні напрями формування поліції в Україні в умовах 

конституційної трансформації 

Наливайко Олег Іванович – доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1 
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

(23 червня 2016 р.) 

Керівник засідання: 

Ющик Олексій Іванович – провідний науковий співробітник Інституту 
держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних 
наук, професор 

Секретар засідання: 

Саміло Ганна Олегівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного та 
трудового права Інституту управління та права Запорізького національного 
технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент 

Доповіді: 

Дуалізм праворозуміння як гносеологічна проблема (до метода діалектичної 
теорії права) 
Ющик Олексій Іванович – провідний науковий співробітник Інституту держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор 
 
Вплив глобалізації на державу і право України в контексті 
євроінтеграційних процесів 
Шейда Владислав Юрійович – аспірант кафедри історії і теорії держави та права 
юридичного факультету Запорізького національного університету 
 
Особливості наукової правосвідомості 
Єрмоленко Дмитро Олександрович – професор кафедри теорії, історії держави і 
права та міжнародного права Класичного приватного університету, доктор 
юридичних наук, професор  
 
Класифікація правозастосовних актів 
Буц Олена Володимирівна – аспірантка Класичного приватного університету 
 
До проблеми знання про належну поведінку в механізмові дії права 
Корнієнко-Зєнкова Наталія Миколаївна – головний консультант секретаріату 
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя  
 

Теорія правових засобів в контексті інструментальної теорії права 
Ганзенко Олександр Олександрович – доцент кафедри історії і теорії держави та 
права юридичного факультету Запорізького національного університету, 
кандидат юридичних наук, доцент 
Термін «закон»: щодо питання уточнення поняття 
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Риндюк Віра Іванівна  – доцент кафедри теорії та історії держави і права 
юридичного факультету Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана, кандидат юридичних наук, доцент;  
 

Теоретичні питання визначення соціальної функції держави 
Кошарновська Світлана Леонідівна – викладач кафедри державно-правових 
дисциплін та міжнародного права Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди; 
 
Філологічний спосіб доктринального тлумачення права 
Садовський Максим Миколайович – аспірант Класичного приватного 
університету (м. Запоріжжя)  
 
Напрями удосконалення юридичної техніки нормотворчості в контексті 
євроінтеграційних процесів 
Фтоян Ані Меружанівна – студентка  юридичного факультету Запорізького 
національного університету 

 
Деякі аспекти визначення та класифікації змішаних правових систем 
Саміло Ганна Олегівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного та 
трудового права Запорізького національного технічного університету, кандидат 
юридичних, доцент 
 

Правова система України серед правових сімей світу: проблеми 
ідентифікації 
Федотова Тетяна Олександрівна – студентка юридичного факультету 
Запорізького національного університету 
 
Релігійний чинник як фактор зближення правових сімей  
Скрипка Аліна Олександрівна – студентка юридичного факультету Запорізького 
національного університету  
 
Американська договірна правова культура як складова американської 
правової культури: загальне та особливе в законодавстві зарубіжних країн 
Найдьон Яна Петрівна – студентка юридичного факультету Запорізького 
національного університету  
 
Бінарність правообмежуючих підстав у міжнародно-правових актах як вияв 
ліберального комунітаризму 
Панкевич Олег Зіновійович – доцент кафедри адміністративно-правових 
дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 
 
О порядке вступления в силу источников международного 
информационного права 
Иванцова Юлия Геннадиевна – аспирант Белорусского государственного 
университета (г. Минск)  
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СЕКЦІЯ 2 
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ, ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ 
ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

(23 червня 2016 р.) 

Керівник засідання: 

Тюріна Оксана Володимирівна – професор кафедри теорії держави та права 
Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Секретар засідання: 

Денисенко Вікторія Володимирівна – доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та трудового права Інституту управління та права Запорізького 
національного технічного університету, кандидат історичних наук, доцент 

Доповіді: 

Становлення феціального права у Стародавньому Римі 
Денисенко Вікторія Володимирівна – доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та трудового права ЗНТУ, кандидат історичних наук, доцент 
 
У витоків перехідної форми політичного режиму: уроки римського 
принципату для європейського державотворення  
Єфіменко Валерія Геннадіївна – студентка юридичного факультету Запорізького 
національного університету 
 
Розуміння принципу рівності у період античності 
Журавльова Ганна Семенівна – завідувач кафедри конституційного та трудового 
права, кандидат юридичних наук, доцент 
 
Magna Сarta libertatum at the origins of european democracy 
Козінець Анастасія Андріївна – студентка юридичного факультету Запорізького 
національного університету  
 
Історико-правові витоки інституту державної служби в Західній Європі (з 
досвіду середньовічної Франції)  
Коротченко Дар’я Олександрівна – студентка юридичного факультету 
Запорізького національного університету 
 
Об’єднання держав у розумінні Є.В. Спекторського 
Чернік Світлана Дмитрівна – старший викладач кафедри правознавства 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, кандидат історичних наук  
 
Основні положення закону про громадянства в Українській Державі 1918 р. 
Рева Катерина Євгенівна – асистент кафедри правознавства Кіровоградського 
державного педагогічного університет імені Володимира Винниченка 
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Передумови виникнення пенсійного забезпечення в Україні  

Надієнко Олена Іванівна – доцент кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права гуманітарно-правового факультету Інституту управління та 

права Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних 

наук, доцент 

Становлення інституту спадкування в Україні 

Дискант Юлія-Марія Петрівна – студентка Інституту права та психології 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Ґенеза права інтелектуальної власності в Україні 

Садовий Віктор Федорович – студент Навчально-наукового інституту права та 

психології Національного університету «Львівська політехніка»  

 

Сприяння розвиткові громадянського суспільства в Україні: питання 

правової доктрини і правотворчої практики 

Денисенко Олександр Васильович – аспірант Міжрегіональної академії 

управління персоналом (м. Київ, Україна) 

 

Генезис громадянського суспільства в незалежній Україні та його 

періодизація 

Чистоколянний Ярослав Віталійович – доцент кафедри теорії держави і права, 

конституційного права та державного управління, Дніпропетровського 

національного університету ім. Олеся Гончара, кандидат юридичних наук, доцент 

 

СЕКЦІЯ 3 
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ КРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄДИНОЇ 
ЄВРОПИ: ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ 

(23 червня 2016 р.) 

Керівник засідання: 

Сировий Олексій Валерійович – доцент кафедри приватної охоронної діяльності 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету, кандидат юридичних наук, доцент 

Секретар засідання: 

Моісеєнко Денис Миколайович – аспірант кафедри теорії та історії держави і 

права Класичного приватного університету 

Доповіді: 

Політичні режими постсоціалістичних країн: особливості методології 

дослідження 

Моісеєнко Денис Миколайович – аспірант кафедри теорії та історії держави і 

права Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)  
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Державно-правовий розвиток Болгарії в умовах євроінтеграції: етапи, 

особливості, проблеми 

Бурденюк Ірина Олегівна – студентка гуманітарно-правового факультету 
Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету 
 

Шлях Румунії до Європейського Союзу: державно-правовий досвід 
євроінтеграції для України 
Жартовська Альона Юріївна – студентка гуманітарно-правового факультету 
Інституту управління та права Запорізького національного технічного 
університету;  
 

Оценка эффективности деятельности противокоррупционного учреждения 
на примере Латвийской Республики 

Лоскутовс Алексейс (Mr. Aleksejs LOSKUTOVS) – депутат, Председатель 
подкомитета противодействия коррупции Комитета обороны, внутренних дел и 
борьбы с коррупцией Сейма Латвийской Республики;  
 

Становлення конституціоналізму в Польщі 
Данилюк Владислава Ігорівна – студентка юридичного факультету Запорізького 
національного університету 
 

Доступ до публічної інформації як метод боротьби з корупцією в Польщі 

Бартош Мендик – магістр права, викладач Університету Яна Кохановського в 
Кельце, керівник юридичної канцелярії Ius Europa (Республіка Польща)  
 
Конвалидация недействительных сделок (на примере Республики Беларусь) 

Андрианова Анна Семеновна – преподаватель кафедры правовых дисциплин 
Учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» 
(г. Могилев, Беларусь) 
 
Государственно-правовой опыт экономической интеграции Республики 

Беларусь 

Желенговский Игорь Сергеевич – курсант факультета милиции Учреждения 
образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» (г. Могилев, 

Беларусь) 
 
Выборы в Парламент Республики Беларусь в социологическом измерении 

Демидова Ирина Андреевна – доцент кафедры правовых дисциплин учреждения 
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кандидат юридических наук, доцент (г. Могилев, Беларусь) 
 

Роль Європейського Союзу у вирішенні збройного конфлікту на Сході 
України 

Сировий Олексій Валерійович – доцент кафедри приватної охоронної діяльності 
ЗНТУ, кандидат юридичних наук, доцент;  
Чураєва Анна Сергіївна – дійсний член Енергодарської Малої Академії Наук.  
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Понятие брака в законодательстве отдельных государств постсоветского 

пространства. 

Рябцева Людмила Александровна – преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь» (г. Могилев, Беларусь) 

 

Брачный договор в современных реалиях (по законодательству Республики 

Беларусь) 

Нагорная Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики 

Беларусь» (г. Могилев, Беларусь) 

Юркевич Кирилл Геннадиевич – курсант Учреждения образования 

«Могилевский институт МВД Республики Беларусь» (г. Могилев, Беларусь) 

 

 

СЕКЦІЯ 4 
КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ  
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

(23 червня 2016 р.) 

Керівник засідання: 

Наливайко Лариса Романівна – завідувач кафедри загальноправових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор 

Секретар засідання: 

Баєва Лілія Вікторівна – доцент кафедри конституційного, адміністративного та 

трудового права гуманітарно-правового факультету Інституту управління та 

права ЗНТУ, кандидат юридичних наук, доцент 

Доповіді: 

Функції Конституції України і функції конституційного права: 

співвідношення та взаємодія  

Сінькевич Олена Василівна – доцент кафедри конституційного права Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Конституційна реформа і громадська думка: мета, пріоритети, завдання  

Бахір Маргарита Володимирівна – студентка гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету  
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Проблеми законодавчого визначення предмету референдуму в Україні 

Максакова Руслана Миколаївна – завідувач кафедрою конституційного, 
адміністративного та трудового права Запорізького національного технічного 
університету, доктор юридичних наук, професор  
 
Особливості виборчих систем країн Європи  
Демченко Владислав Геннадійович – студент гуманітарно-правового факультету 
Інституту управління та права Запорізького національного технічного 
університету  
 

Особливості організації і проведення місцевих виборів в Україні у 2015 році  

Павлова Юлія Юріївна – студентка гуманітарно-правового факультету Інституту 
управління та права Запорізького національного технічного університету  
 

Стан реформування правосуддя на сучасному етапі проведення 

конституційної реформи в Україні 

Орловська Ліна Сергіївна – студентка гуманітарно-правового факультету 
Інституту управління та права Запорізького національного технічного 
університету  
 
Контрольна влада в Україні: конституційно-правові засади 

Вітвіцький Сергій Сергійович – доцент кафедри загальноправових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент 

 

Вдосконалення законодавства України у сфері громадянства 

Гарна-Іванова Інна Олександрівна – доцент кафедри адміністративного права та 
процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент  
 

Посилення права петицій як важлива складова конституційно-правової 

реформи у Франції 

Нестерович Володимир Федорович – професор кафедри загальноюридичних 
дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е.О. Дідоренка (м. Миколаїв), доктор юридичних наук, доцент  
 

Безоплатна правова допомога – важлива складова правозахисної діяльності 

Української держави у трансформаційний період 

Корнієнко Петро Сергійович – доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ), кандидат 
юридичних наук, доцент 
 

Особливості рішень місцевих рад у нормотворчій діяльності органів 

місцевого самоврядування в рамках конституційної реформи 

Баєва Лілія Вікторівна - доцент кафедри конституційного, адміністративного та 
трудового права ЗНТУ, кандидат юридичних наук, доцент  
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Оптимізація організаційного забезпечення взаємодії місцевих органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в столиці України 

Кулик Тетяна Олександрівна – викладач кафедри конституційного та 

міжнародного права Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), кандидат 

юридичних наук 

 

 
СЕКЦІЯ 5 

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ 

(23 червня 2016 р.) 

Керівник засідання: 

 

Федоренко Владислав Леонідович – завідувач кафедри державної служби та 

кадрової політики Національної академії державного управління при 

Президентові України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України 

Секретар засідання: 

Буканов Григорій Миколайович – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Інституту управління і права Запорізького 

національного технічного університету, кандидат політичних наук, доцент 

Доповіді: 

Конституційна скарга як додаткова правова форма захисту основоположних 

прав та інтересів людини 

Бабак Максим Андрійович – студент гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету  

 

Проблеми захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною 

юстицією в Україні 

Буканов Григорій Миколайович – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Інституту управління і права Запорізького 

національного технічного університету, кандидат політичних наук, доцент 

 

Впровадження європейського досвіду відновного правосуддя в механізм 

захисту прав дітей в Україні 

Волощук Ігор Володимирович – здобувач кафедри теорії та історії держави і 

права Міжнародного гуманітарного університету;  
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Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні: поняття, 

зміст, особливості реалізації 

Федоренко Владислав Леонідович – завідувач кафедри державної служби та 

кадрової політики Національної академії державного управління при 

Президентові України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист 

України 

 

Конституційне право на житло в Україні та державах континентальної 

Європи 

Кириченко Юрій Вікторович – доцент кафедри «Політологія та право» 

Запорізького національного технічного університету, кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

Деякі питання дотримання політичних прав і громадянських свобод на 

пострадянському просторі  

Тимчук Олексій Леонідович – доцент кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права Інституту управління та права Запорізького національного 

технічного університету, кандидат юридичних наук, доцент  

 

Зобов'язання України щодо недискримінації меншин за угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

Товпеко Яна Костянтинівна – аспірантка відділу конституційного права та 

місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України  

 

Окремі аспекти заборони дискримінації сексуальних меншин: практика 

Європейського Суду з прав людини та українські реалії 

Меронюк Ольга Володимирівна – студентка гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету  

 

Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: порівняльна 

характеристика з європейськими країнами 

Орлова Анастасія Миколаївна – студентка гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні 

Денисенко Євгенія Миколаївна – студентка факультету № 4 Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ  
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СЕКЦІЯ 6 
ДЕРЖАВА, ДЕРЖАВНА ВЛАДА ТА ДЕРЖАВНЕ 

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 

(24 червня 2016 р.) 
 

Керівник засідання: 

Тихомиров Олександр Деонисович – професор кафедри теорії держави та права 

Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

Секретар засідання: 

Потайчук Ірина Володимирівна – доцент кафедри приватної охоронної 

діяльності ЗНТУ, кандидат юридичних наук, доцент 

Доповіді: 

Європейські стандарти форми державного правління та основні напрямки її 

розвитку в сучасній Україні  

Бостан Сергій Костянтинович – професор кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права ЗНТУ, доктор юридичних наук, професор  

 

Аналіз досвіду формування місцевого самоврядування у 

західноєвропейських державах-учасницях ЄС 

Кліницький Ілля Ігорович – студент юридичного факультету 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

Реформа публічної влади в Україні шляхом децентралізації 

Бабарикіна Надія Анатоліївна – старший лаборант кафедри соціальної роботи 

гуманітарно-правового факультету Інституту управління та права ЗНТУ  

 

Децентралізація влади в Україні 

Волочаєва Аріна Сергіївна – студентка факультету № 4 Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ; 

 

Стан реформи децентралізації в Запорізькій області 

Трипольська Маргарита Ігорівна – Голова Запорізького відділення ВГО 

«Асоціація адвокатів України», регіональний консультант з правових питань 

Асоціації міст України, кандидат юридичних наук, доцент  

 

Електронна демократія як інструмент зміцнення демократичних цінностей 

Висоцький Володимир Мирославович – доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент  
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Судове адміністрування і досконалість суду 

Деміда Марія Андріївна – аспірантка Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили 

 

Присяга державного службовця в механізмі проходження державної служби 

в Україні (до постановки проблеми)  

Андрєєв Віктор Олександрович – аспірант кафедри державної служби та 

кадрової політики Національної академії державного управління при 

Президентові України 

 

Рецепція європейського досвіду в питанні реформування інституту слідчих 

суддів в Україні (на прикладі Республіки Молдова) 

Бондюк Андрій Федорович – аспірант кафедри кримінального права і процесу 

Навчально-наукового Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка»  

Поняття та значення завдань правоохоронних органів 

Гриценко Володимир Григорович – професор кафедри правознавства 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України 

 

Національна гвардія України як суб’єкт реалізації правоохоронної функції 

держави 

Жбанчик Андрій Васильович – старший викладач кафедри тактико-спеціальної 

підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук  

 

Правові аспекти діяльності недержавних охоронних структур 

Потайчук Ірина Володимирівна – доцент кафедри приватної охоронної 

діяльності ЗНТУ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Оцінка якості державного управління з позиції концепції громадської 

цінності 

Соколов Андрій Васильович – завідувач кафедри управління персоналом та 

економіки праці ЗНТУ, кандидат наук з державного управління, доцент;  

 

Вдосконалення правового регулювання розгляду справ Антимонопольним 

Комітетом України 

Кузовов Дмитро Сергійович – дійсний член Енергодарської Малої Академії Наук 

 

Правові аспекти взаємодії суб’єктів системи забезпечення техногенної 

безпеки 

Овсянніков Дмитро Миколайович – студент гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 
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СЕКЦІЯ 7 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА 

ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

(24 червня 2016 р.) 
 

Керівник засідання: 

Кельман Михайло Степанович – професор кафедри теорії та філософії права 

Інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка», доктор юридичних наук, професор 

Секретар засідання: 

Мілова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

юридичних наук, доцент. 

Доповіді: 

 
Методологічні концепти статичної структури науково-пізнавальної 

діяльності 

Кельман Михайло Степанович – професор кафедри теорії та філософії права 

Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка», доктор юридичних 

наук, професор  

 

Теоретико-світоглядний вимір методології  

Заяць Наталія Володимирівна – професор кафедри теорії держави та права, 

Національна академія внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент 

 

Право на освіту в контексті євроінтеграційних процесів 

Кулініч Ольга Олександрівна – начальник юридичного відділу Запорізького 

національного університету, кандидат юридичних наук  

 

Реформування системи освіти в сучасних умовах євроінтеграції України та 

європейський досвід 

Косовська Маргарита Андріївна – студентка гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету  

 

Конституційне право людини і громадянина на академічну свободу 

Мілова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

юридичних наук, доцент 
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Європейський досвід визнання результатів неформальної освіти та 

перспективи його застосування в Україні 

Коваленко Маргарита Олександрівна – викладач кафедри управління 

персоналом і економіки праці факультету міжнародного туризму та управління 

персоналом Інституту та права Запорізького національного технічного 

університету 

 

Юридична освіта в Україні і Греції : порівняльний аналіз 

Смирна-Кесіді Віра – студентка юридичного факультету Університету 

ім. Арістотеля (м. Салоніки, Греція) 

 

Правові проблеми відшкодування бюджетних видатків на освіту 

випускниками вищих медичних навчальних закладів 

Аніщенко Михайло Анатолійович – асистент кафедри управління і економіки 

фармації, медичного та фармацевтичного правознавства Запорізького державного 

медичного університету, кандидат юридичних наук 

 

Інститут освітнього омбудсмена в Україні в контексті європейського досвіду 

Мельничук Ольга Федорівна – декан факультету менеджменту та права 

Вінницького національного аграрного університету, в.о. завідувача кафедри 

права, професор кафедри права; доктор юридичних наук, доцент 

 

Воспитaние прaвовой культуры курсaнтов в системе профессионaльной 

подготовки будущих сотрудников оргaнов внутренних дел: теоретический 

анализ 

Дыжова Анна Анатольевна – профессор кафедры правовых дисциплин 

Учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» 

(г. Могилев, Беларусь), кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 

Крол Александр Михайлович – курсант Учреждения образования «Могилевский 

институт МВД Республики Беларусь» (г. Могилев, Беларусь) 

 

СЕКЦІЯ 8 
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ТА АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА 
ТРУДОВОГО ПРАВА 

(24 червня 2016 р.) 

Керівник засідання: 

Запара Світлана Іванівна – декан юридичного факультету Сумського 

національного аграрного університету, доктор юридичних наук, професор; 

Секретар засідання: 

Шиян Ольга Юріївна – старший викладач кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права Запорізького національного технічного університету. 
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Доповіді: 

Особливості правового регулювання участі неповнолітніх у цивільних 

правовідносинах 

Андрюшкова Ольга Анатоліївна – викладач кафедри цивільно-правових 

дисциплін, господарського і трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

 

Особливості припинення шлюбного договору за законодавством України 

Нестерцова-Собакарь Олександра Володимирівна − доцент кафедри цивільно-

правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Становлення спадкового договору як окремого інституту 

Сокуренко Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри правознавства 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, кандидат юридичних наук  

 

Європейські правові стандарти у галузі спадкування за заповітом 

Половинкіна Руслана Юріївна – асистент кафедри історії і теорії держави та 

права Запорізького національного університету, кандидат юридичних наук 

 

Проблеми формування перспектив розвитку трудового права 

Жернаков Володимир Володимирович – завідувач кафедри трудового права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат 

юридичних наук, професор 

 

Організація системи стимулювання працівників в країнах-членах ЄС як 

позитивний законодавчий досвід  

Смолярова Марина Леонідівна – доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та трудового права Запорізького національного технічного 

університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Колективні трудові відносини: тенденції розвитку 

Запара Світлана Іванівна – декан юридичного факультету Сумського 

національного аграрного університету, доктор юридичних наук, професор 

 

Окремі питання регулювання змін трудового договору у Проекті Трудового 

кодексу України 

Тиха Аліна Павлівна – аспірантка кафедри трудового права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
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Заборона дискримінації при укладенні трудового договору за 

законодавством України та зарубіжних країн  

П’янкова Євгенія Олександрівна – студентка Інституту управління та права 

Запорізького національного технічного університету  

 

Теоретичні аспекти визначення міжнародних стандартів праці  

Демків Роман Ярославович – доцент кафедри цивільного права та процесу 

факультету № 3 Львівського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук 

 

Захист трудових прав за законодавством країн-членів Євросоюзу 

П'янида Богдан Валерійович – студент гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету 

 

Структурні елементи трудо-правового інституту охорони праці 

Собакарь Андрій Олексійович – професор кафедри тактико-спеціальної 

підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, професор 

 

Актуальні проблеми реформування імміграційного законодавства України 

Репкіна Марина Юріївна – аспірантка Харківського національного університету 

внутрішніх справ 

 

Особливості дистанційної праці за законодавством зарубіжних країн 

Смолярова Альона Дмитрівна – студентка Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

 

The problem of youth unemployment in Spain 

Проблема безробіття серед молоді в Іспанії 

Максаков Максим Євгенович – студент 4 семестра факультета менеджмента 

університету фінансів і бізнесу Вістула (м. Варшава, Польша) 

 

Проблема визначення сторін у Господарському процесуальному кодексі 

України 

Шиян Ольга Юріївна – старший викладач кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права гуманітарно-правового факультету Інституту управління та 

права Запорізького національного технічного університету;  

 

Запозичення європейського досвіду для вдосконалення законодавства 

України про технічне регулювання у сфері господарювання 

Гамбург Інна Аркадіївна – доцент кафедри цивільного, адміністративного та 

фінансового права Інституту права ім. Володимира Сташиса Класичного 

приватного університету, кандидат юридичних наук 



- 23 - 

СЕКЦІЯ 9 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ТА АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО, 

ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 

(24 червня 2016 р.) 

Керівник засідання: 

Соболь Євген Юрійович – завідувач кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор 

юридичних наук, доцент 

Секретар засідання: 

Купін Арнольд Павлович – доцент кафедри конституційного, адміністративного 

та трудового права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Доповіді: 

Публічність як принцип судового розгляду: особливості нормативного 

закріплення та тлумачення у міжнародних та вітчизняних нормативно-

правових актах 

Болокан Інна Вікторівна – доцент кафедри цивільного права Запорізького 
національного університету, кандидат юридичних наук, доцент 
 
До питання про шляхи протидії корупції в Україні 

Пєтков Сергій Валерійович – заступник директора Інституту права та 
післядипломної освіти Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, 
професор 
 

Окремі недоліки практики застосування судами конфіскації у справах про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією 

Ігнатенко Володимир Васильович – старший викладач кафедри правознавства 
факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, кандидат юридичних наук, адвокат 
 

Проблеми ліцензування громадських організацій у сфері адміністративно-

правового захисту бездомних осіб та безпритульних дітей 

Кожура Людмила Олександрівна – доцент кафедри теорії та історії держави і 
права Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана, кандидат юридичних наук, доцент  
 
Неосудність як критерій звільнення від адміністративної відповідальності 

Занчук Євген Костянтинович – студент гуманітарно-правового факультету 
Запорізького національного технічного університету 
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Значення моніторингу у системі адміністративно-правових засобів 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
Кутерга Максим Володимирович – здобувач кафедри адміністративної 
діяльності Національної академії внутрішніх справ 
 
Правові стандарти ЄС у сфері забезпечення якості та безпеки 
сільськогосподарської продукції  
Літовченко Вячеслав Сергійович – аспірант кафедри адміністративного та 
господарського права Запорізького національного університету 
 
Конституційні засади податкового права України 
Баїк Оксана Іванівна – асистент кафедри цивільного права та процесу 
Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету 
«Львівська політехніка», кандидат юридичних наук 
 
Розвиток податкової системи України  
Пабат Олександр Васильович – доцент кафедри адміністративного права та 
процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент  
 
Проблеми кошторисно-бюджетного фінансування в Україні 
Закоморний Ярослав Олегович – курсант факультету № 2 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Правова природа банківських операцій 
Чумаченко Денис Сергійович – студент гуманітарно-правового факультету 
Запорізького національного технічного університету 
 
Окремі проблеми валютних правовідносин в Україні 
Демченко Микола Миколайович – курсант факультету № 2 Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
 
Порівняльна характеристика директив ЄС, які урегульовують рівність 
діяльності операторів з надання послуг телекомунікації та можливість 
застосування їх зобов’язань в Україні 
Культенко Олександр Володимирович – старший викладач кафедри 
правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету ім. 
Володимира Винниченка, кандидат юридичних наук  
 
Інформаційна безпека України: деякі аспекти 
Самарська Яна Геннадіївна – студентка факультету № 4 Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ  
 
Окремі кроки протидії сепаратизму в інформаційній сфері, як передумова 
реалізації євроінтеграційних процесів 
Черниш Роман Федорович – доцент кафедри правознавства Житомирського 
національного агроекологічного університету, кандидат юридичних наук 
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Окремі питання правового регулювання комерційної таємниці в 

законодавстві України 

Купін Арнольд Павлович – доцент кафедри конституційного, адміністративного 

та трудового права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Щодо участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики в 

сфері охорони здоров’я в Україні 

Федоренко Тетяна Анатоліївна – аспірантка кафедри управління охороною 

суспільного здоров’я Національної академії державного управління при 

Президентові України 

 

Діяльність публічної адміністрації щодо реалізації прав та свобод інвалідів в 

контексті реалізації міжнародних стандартів 

Соболь Євген Юрійович – завідувач кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор 

юридичних наук, доцент 

 

Загальне та особливе у правилах дорожнього руху України та країн 

Євросоюзу 

Юрах Віталій Михайлович – доцент кафедри правознавства факультету історії 

та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Правовий аналіз режиму дошлюбного медичного обстеження в Україні та за 

кордоном 

Пришляк Михайло Іванович – старший викладач кафедри правознавства 

Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені 

Р.Г. Хеноха «КПУ», кандидат юридичних наук  

 

Альтернативные способы рассмотрения медицинских споров как гарантия 

защиты прав пациентов и врачей 

Борщевская Анна Эдуардовна – старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь (г. Могилев, 

Республика Беларусь), кандидат юридических наук 

 

Спортивне право: деякі питання до визначення поняття 

Ющик Олексій Олексійович – аспірант Міжрегіональної академії управління 

персоналом (м. Київ) 

 

До питання про систематизацію спортивних правовідносин в Україні 

Балабан Сергій Миколайович – завідувач кафедри спеціальної фізичної 

підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  
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СЕКЦІЯ 10 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ТА АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ТА 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

(24 червня 2016 р.) 

Керівник засідання: 

Канцір Володимир Степанович – професор кафедри кримінального права і 

процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка», доктор юридичних наук, професор 

Секретар засідання: 

Шиян Дмитро Сергійович – доцент кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Доповіді: 

 
Європейські стандарти і джерела кримінального права України 

Северин Анастасія Юріївна – студентка гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету  

 

Рівні розвитку корупційної злочинної діяльності в Україні 

Якимова Світлана Валентинівна – доцент кафедри кримінального права і 

процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка», кандидат юридичних наук, доцент  

 

Проблема призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю за сукупністю злочинів 

Шиян Дмитро Сергійович – доцент кафедри кримінального, цивільного та 

міжнародного права Запорізького національного технічного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Тероризм як засіб дестабілізації державної влади 

Канцір Володимир Степанович – професор кафедри кримінального права і 

процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська 

політехніка», доктор юридичних наук, професор;  

Олашин Марина Миколаївна – доцент кафедри кримінального права і процесу 

Львівського торгівельно-економічного університету, кандидат юридичних наук, 

доцент 
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До питання про реформування законодавства України у сфері 

кіберзлочинності 

Маркарян Марина Валеріївна – асистент кафедри теорії та історії держави і 

права юридичного факультету Київського національного університету імені 

Вадима Гетьмана  
 

Правова природа амністії та помилування та їх місце в кримінальній 

політиці суспільства й держави 

Мітаревська Вікторія Валентинівна – студентка гуманітарно-правового 

факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 
 

Залежність ступеня впливу погрози на психіку людини від способу її 

вираження та психологічних властивостей потерпілого 
Науменко Олександр Вадимович – студент гуманітарно-правового факультету 

Інституту управління та права Запорізького національного технічного 

університету 
 

Анализ некоторых причин девиантного поведения несовершеннолетних и 

особенности его профилактики 

Данькова Ирина Валерьевна – старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь;  
 

Кримінально-процесуальне законодавство України та країн романо-

германської правової сім’ї: спільне і особливе 

Щемелініна Юлія Вадимівна – студентка юридичного факультету Запорізького 

національного університету 

 

Окремі питання узгодження принципу «гласності та відкритості» 

вітчизняного процесуального законодавства та принципу «публічності» за 

міжнародними нормативно-правовими актами 

Мілієнко Олена Анатоліївна – здобувач кафедри адміністративного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  
 

Практична сторона застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження через призму досвіду України у Європейському суді з прав 

людини 

Грицак Христина Михайлівна – аспірант кафедри кримінального права і 

процесу Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка» 
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