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СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.  

Модератор 

Дєнєжніков Сергій Сергійович, начальник відділу 

міжнародних зв’язків, доцент кафедри філософії та соціальних 
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імені А.С. Макаренка, кандидат філософських наук 
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Ананченко Михайло Олегович  
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Психологія фахового спілкування в юридичній діяльності 

Писаренко Ірина Петрівна  

студентка 4 курсу заочної форми навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
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психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Соціально-правова культура особистості: поняття, склад та значення для 
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Розвиток і зміни інституту осавула в козацькій Україні 

Стояцька Ганна Михайлівна  

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та психології 

поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Філософсько-правова та соціальна сутність пандемії 

Турков Володимир Вікторович  

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правове становище національних меншин України у 20-30-ті роки ХХ століття 

Шупик Ніна Сергіївна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Антикорупційна Конституція Пилипа Орлика 

Ярош Наталія Володимирівна  

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Особливості системи права Галицько-Волинського князівства 
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СЕКЦІЯ 2 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

Модератор  

Кучук Андрій Миколайович, доцент кафедри права та 

методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 

юридичних наук 

ВИСТУПИ 

Анісов Данііл Ігорович 

студент 3 курсу заочної форми навчання Навчально-наукового інституту історії та філософії 

Сумcького державного педагогічного університету  імені  А. С. Макаренка 

Мiжнародний досвiд правового регулювання туристичного бiзнесу 

Бей Дмитро Сергійович 

студент 3 курсу заочної форми навчання Навчально-наукового інституту історії та філософії 

Сумcького державного педагогічного університету  імені  А. С. Макаренка 

Обмеження свободи пересування у зв’язку з коронавірусом 

Білоус Ольга Вікторівна  

студентка 4 курсу ФІПМВ Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

Значення ратифікації Римського статуту для України 

Вода Антон Ігорович 

студент 3 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Міжнародне право захисту людських прав 

Геєць Ірина Віталіївна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри політології, права та філософії Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Міжнародно-правовий аспект права на життя 

Годонюк Юлія Сергіївна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини 

Дигал Ярослав Володимирович  

аспірант Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Законодавче забезпечення гендерної рівності в політичній сфері України 

Іваній Олена Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

 

 



8 
 

Кирячок Анастасія Сергіївна 

студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Проблеми захисту від катувань в Україні 

  Корнієнко Максим Вікторович  

завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету 

внутрішніх справ 

Протидія злочинності щодо дітей як предмет дослідження: зарубіжний досвід 

Кучук Андрій Миколайович  

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та методики викладання правознавства 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Право на охорону здоров’я у практиці Європейського Суду з прав людини 

Лозицький Максим Павлович  

курсант 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Вибори як форма народовладдя 

Масенков Богдан Олександрович  

студент 4 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумcького державного 

педагогічного університету  імені  А. С. Макаренка 

Конституційний статус префектів в Україні та в зарубіжних країнах 

Моцак Світлана Іванівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка  

Правові акти міжнародного гуманітарного права щодо захисту прав людини в ході 

військового конфлікту на Донбасі 

Михайличенко Олег Володимирович  

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка  

Про покращення механізмів міжнародного права з вирішення міждержавних військових конфліктів 

Обзор Анна Сергіївна  

студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету   імені А. С. Макаренка 

Конституційна реформа в Україні як відображення трансформації національної правової доктрини 

Огієнко Лілія Анатоліївна  

студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Захист людських прав у демократичному суспільстві 

Оліцький В’ячеслав Олександрович 

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Особливості регулювання назв релігійних організацій в Україні 
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Олексенко Марія Віталіївна 

студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Традиції порядку внесення змін до іноземних конституцій та Конституції України 

Пильгун Наталія Василівна  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Національного авіаційного університету 

Ройко Олександра Олегівна  

студентка 1 курсу юридичного факультету Національного авіаційного університету 

Громадянське суспільство як основа демократичної держави 

Погуляка Богдана Сергіївна 

студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Політичні права й свободи людини і громадянина в Україні 

Пухтинський Микола Олександрович  

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України 

Конституційно-правові аспекти реформування територіальної організації публічної 

влади в унітарній Україні 

Пшенична Любов Василівна  

кандидат наук з державного управління, професор, перший проректор Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Право на вищу освіту: право чи обов’язок? 

Ревенко Дар’я Дмитрівна  

студентка 4 курсу  Факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Конституційно-правовий статус національний меншин в Україні 

Ребкало Микола Миколайович  

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби 

Сутнісні аспекти режиму міжнародно-правової охорони середовища світового океану 

Самофалов Леонід Прохорович 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби  

Самофалов Олександр Леонідович  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби 

Особливості сучасної української демократії 

Тітаренко Антон Олегович 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Права та свободи людини: поняття, класифікація та гарантування 

 



10 
 

Хивчук Надія Леонідівна    

студентка 2 курсу Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира  Митрополита 

Київського і всієї України «МАУП» 

Правові позиції Конституційного Суду України: основні ознаки та визначення  

Черненко Альона Андріївна 

студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Право зовнішніх зносин: пропедевтичний аспект 

Чжан Сянюн 

кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету музики і танцю                                     

Північного національного університету м. Іньчуань (КНР) 

Конституційна еволюція в КНР 
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СЕКЦІЯ 3 

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Модератор  

Іваній Олена Миколаївна, завідувач кафедри права та 

методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

ВИСТУПИ 

Александрова Євгенія Олександрівна 

курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Нагорна Олена Олександрівна 

викладач кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, старший лейтенант поліції 

Проблематика та система оплати праці 

Болдирєв Олег Володимирович 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Трудові відносини в умовах пандемії коронавірусу 

Годонюк Юлія Сергіївна  

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Реформування трудового законодавства 

Гой Анна Володимирівна  

курсантка 2 курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

Порівняльний аналіз трудового договору за законодавством України і Франції 

Григор’єва Наталя Віталіївна 

курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Нагорна Олена Олександрівна 

викладач кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, старший лейтенант поліції 

Трудовий договір та підстави для його розірвання в Україні та Німеччині 

Зозуля Лілія Романівна 

курсантка 2 курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Порівняльна характеристика основних положень трудового договору Німеччини та 
України  
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Зозуля Яна Володимирівна  

студентка 4 курсу заочної форми навчання Факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Соціальні ризики як підстава виникнення в особи права на соціальне забезпечення 

Єсіна Наталя Володимирівна 

координатор правопросвітнього напряму Української Гельсінської спілки з прав людини на 

Сумщині 

Прогалини в  законодавстві щодо внутрішньо переміщених осіб як масове порушення 
права на соціальне забезпечення 

Коломієць Олександр Борисович 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Щодо регулювання відносин у трудовому праві 

Кожушко Анна  

фахівчиня Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

Щодо  пільг для військовослужбовців та членів їх сімей 

Курова Аліна Анатоліївна 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка   

Звільнення працівників за вчинення аморального проступку 

Монастирська Галина Віленівна 

старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України» 

Яким має бути Закон про працю? 

Овчаренко Артем Олександрович 

студент 2 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого  

Середа Олена Григорівна 

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

Проблеми гендерної рівності в трудових правовідносинах 

Ольховик Валерія Олегівна 

старший юрисконсульт сектору правового забезпечення Управління патрульної поліції в 

Сумській області ДПП, старший лейтенант поліції 

Проблемні питання, що виникають з питань надання щорічної відпустки поліцейським 

Оношко Каріна Олександрівна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України про трудовий договір 

Сребняк Дар’я Віталіївна  

студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Соціальний захист як необхідний елемент функціонування держави 
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Шкіря Галина Андріївна  

курсантка 2-го курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Деякі проблемні питання припинення трудового договору 

Якобчук Наталія Сергіївна  

студентка 3 курсу Факультету управління та економіки Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

Відпустки, їх види та порядок надання: порівняльно-правовий аналіз законодавства 
України та зарубіжних країн 
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СЕКЦІЯ 4 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.  

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО. 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО  

Модератори: 

Пшенична Любов Василівна, перший проректор Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат наук з державного управління, професор 

Апаров Андрій Миколайович, професор кафедри права та 

методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор 

юридичних наук, професор 

ВИСТУПИ 

Апаров Андрій Миколайович  

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Стаценко Олександр Олегович  

студент 3 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Реформування господарського законодавства України. Стан та перспективи 

Апаров Андрій Миколайович  

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Формов Володимир Володимирович  

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту історії та філософії 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Особливості адміністративної відповідальності за окремі види правопорушень на 

транспорті, в галузі шляхового господарства та зв’язку  

Безотосов  Олександр Сергійович  

студент 4 курсу спеціальності 081 Право Херсонського державного університету 

Риженко Ірина Миколаївна  

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного і господарського 

права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету 

Проблемні питання та шляхи вдосконалення законодавчої бази у сфері інформаційного 

суспільства в Україні 

Безугла Валерія Валеріївна  

аспірантка кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Теоретичні підходи до удосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств 
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Божкова Вікторія Вікторівна 

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Маркетинг територій у публічному управлінні та адмініструванні: нормативно-правові 

аспекти 

Виногородська Євгенія Сергіївна 

студентка 1 курсу магістратури Інституту права імені Володимира Великого Міжрегіональної 

академії управління персоналом 

Оптимізація взаємодії прокуратури з іншими правоохоронними відомствами у сфері 

протидії корупції 

Гардер Юлія Володимирівна  

курсант I курсу Факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Гоговський Едуард Володимирович 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Адміністративно-правове забезпечення діяльності підрозділів поліції щодо забезпечення 

публічного порядку та безпеки 

Гой Віта Василівна  

студентка 3 курсу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

Химич Ірина Григорівна  

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя 

Фінансова відповідальність як окремий вид юридичної відповідальності 

Городецька Ірина Альбінівна  

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри політології, права та філософії 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Адміністративна відповідальність за невиконання приписів посадових осіб органів 

державного контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Іваненко Григорій Віталійович  

провідний фахівець з організації наукової роботи Сумського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС 

Іванова Світлана Богданівна  

заступник завідувача відділу забезпечення діяльності Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС 

Державне регулювання інтернет шахрайства. Відповідальність в розрізі сучасних вимог 

Іваній Владислав Ігорович  

студент 3 курсу Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету 

Правове регулювання відносин у галузі транспортної безпеки 

Костирко Діана Русланівна  

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Державно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я 
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Красовська Оксана Геннадіївна 

старший інспектор сектору зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Сумській 

області, старший лейтенант поліції 

Актуальні питання процедури встановлення особи при адміністративному затриманні 

Кудріна Ольга Юріївна  

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Буш Олександр 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальності Публічне управління та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Державне регулювання процесів економічного розвитку 

Куров Артем Анатолійович 

поліцейський роти №1 взводу №2 батальйону Управління патрульної поліції в Сумській 

області, сержант поліції 

Проблемні питання з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні 

правопорушення 

Лазор Оксана Дмитрівна  

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри правових наук та 

філософії Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського 

Лазор Олег Ярославович  

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри правових наук та 

філософії Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського 

Децентралізація по-Львівські: виклики та вибір 

Линник Сергій Олександрович  

доктор наук  з державного управління, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Ковтун Галина Іванівна  

старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Зміна ролі держави й місця публічного адміністрування в умовах глобалізації 

Любич Станіслав Вікторович 

аспірант 2 курсу Академії Державної пенітенціарної служби України 

Моделі публічної служби: європейський досвід 

Маришева Вікторія Сергіївна  

студентка 4 курсу спеціальності 081 Право Херсонського державного університету 

Риженко Ірина Миколаївна  

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного і господарського 

права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету 

Використання зарубіжного досвіду Україною у сфері адміністративно-правового захисту 

земель сільськогосподарського призначення 
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Мартиненко Володимир Олександрович 

кандидат з державного управління, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Підвищення ефективності державного управління  в галузі лісового господарства у 

контексті раціонального землекористування 

Маслова Людмила Анатоліївна  

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри теорії та історії держави і права, 

конституційного права Академії державної пенітенціарної служби 

Вдосконалення превентивних напрямів запобігання корупції на державній службі: 

освітньо-просвітницький аспект 

Мельник Юлія Миколаївна 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Опанасюк Юлія Анатоліївна  

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління Сумського державного 

університету  

Аналіз нормативно-правового забезпечення доступу до інформації в органах публічної 

влади 

Носова Валерія Андріївна  

студентка 1 курсу магістратури Інституту бізнесу і менеджменту Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

Публічне управління як нова модель управління у державному секторі 

Пехова Тетяна Михайлівна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правові аспекти кібербезпеки 

Позігун Інна Олександрівна  

аспірант Одеського державного університету внутрішніх справ 

Адміністративний процес: необхідність зміни парадигми 

Радченко Юлія Олексіївна  

студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правові аспекти діяльності консульських установ 

Самодай Валентина Петрівна  

кандидат економічних наук,  доцент кафедри бізнес-економіки та управління Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Купальний Олександр 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальності Публічне управління та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Відповідно стратегії підвищення якості туристичних послуг 

Сема Володимир Володимирович  

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Варненського вільного університету Чорноризця Храбра 

(Болгарія) 

Особливості правового регулювання адміністративної відповідальності 
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Соловей Дар'я Ігорівна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Ваємозв’язок адміністративного і фінансового права 

Сумська Вікторія Володимирівна 

старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Удосконалення організаційно-правових засад діяльності Державної служби якості освіти 

у частині виконання повноважень щодо здійснення державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства закладами загальної середньої освіти 

Токар Андрій Анатольович 

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Дуда Єлизавета Валеріївна  

курсантка І курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Удосконалення тактико-спеціальної, фізичної та психологічної підготовки поліцейських 

Фененко Аліна Валеріївна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Фінансова система як предмет дослідження науки фінансового права 

Черненко Богдана Юріївна  

студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Свобода слова в умовах розвитку інформаційних технологій 

Шевченко Дмитро Михайлович 

викладач кафедра теорії та історії держави і права, конституційного права Академії 

Державної пенітенціарної служби 

Шляхи реалізації окремих  повноважень органів місцевого самоврядування 

Шестопалов Роман Миколайович  

кандидат юридичних наук, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які 

ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області 

Судова практика у справах про адміністративні правопорушення в сфері порушення 

правил дорожнього руху 
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СЕКЦІЯ 5 

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС.  

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Модератор  

Шапіро Вікторія Сергіївна, старший викладач кафедри 

права та методики викладання правознавства Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат юридичних наук 

 

ВИСТУПИ 

Андрієвська Людмила Олексіївна  

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Паєцик Ксенія Сергіївна 

здобувач 3 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Попередження і видалення із залу судового засідання як захід процесуального примусу у 

цивільному процесі 

 Бекетова Аліна Миколаївна  

студентка 4 курсу заочної форми навчання Факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав на підставі ухилення від виконання 

своїх обов’язків через нестворення необхідних житлово-побутових умов 

Бойко Андрій Іванович 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Організаційно-правові аспекти реабілітації спортсменів 

Бойко Вікторія Юріївна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Актуальні питання стягнення аліментів на утримання дитини відповідно до 

законодавства України 

Бублич Ірина Миколаївна 

cтудентка групи 3 курсу ПВНЗ Університету Короля Данила 

Бабецька Іванна Ярославівна  

кандидат юридичних наук, проректор із соціально-виховної роботи, заступник завідувача 

кафедри цивільного права і процесу ПВНЗ Університету Короля Данила 

Цивільно-правове регулювання односторонньої відмови в договірних зобов’язаннях 

 Волевський Лев Володимирович 

аспірант кафедри господарського права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 

Систематизація господарського процесуального законодавства України та її особливості 
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Гусаров Костянтин Володимирович 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Законодавчі ініціативи в частині окремого провадження 

Івах Марія Олегівна 

студентка 2 курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного 

університету 

Труфанова Юлія Владиславівна  

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Тернопільського 

національного економічного університету 

Особливості договору довічного утримання 

Капуста Марина Сергіївна  

студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин 

Керноз Неля Євгеніївна 

старший викладач кафедри цивільного, господарського права та процесу Національного 

університету «Чернігівська політехніка» 

Макогін Наталія Олегівна 

студентка 3 курсу юридичного факультету ННІ права і соціальних технологій Національного 

університету «Чернігівська політехніка» 

Новели розгляду справ третейськими судами в цивільному судочинстві України: 

переваги й недоліки 

Ковальова Альона Олександрівна  

студентка 4 курсу Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Особливості встановлення фактів, що мають юридичне значення в судовому порядку 

Лаврик Денис  

студент 4 курсу заочної форми навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Соціально-правовий захист дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

Лебедєва Надія Вікторівна 

студентка 4 курсу заочної форми навчання Навчально-наукового інституту культури та 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Порушення у сфері авторського права в Україні 

Откидач Дар’я Андріївна  

студентка 4 курсу Факультет іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Особливості правового режиму успадкування земельних ділянок 

Панченко Юлія Олександрівна  

студентка 4 курсу Факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С.  Макаренка 

Поняття цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань 
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Тищенко Анастасія Андріївна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві  

Ужченко Надія Степанівна  

студентка 4 курсу заочної форми навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Механізм правового захисту майнових прав дітей через соціальну роботу 

Шамрук Наталія Борисівна 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, цивільного та господарського 

права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби 

Корінь Анастасія Віталіївна  

слухач 2 курсу магістратури Академії Державної пенітенціарної служби  

Можливості імплементації міжнародного досвіду усиновлення в національне 

законодавство 

Шапіро Вікторія Сергіївна 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Батуринець Борис Дмитрович 

студент 2 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка                         

Договір поставки: особливості правового регулювання згідно норм цивільного та 

господарського законодавства  

Шапіро Вікторія Сергіївна 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Клещенко Олександр Миколайович  

студент 2 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Нікчемні правочини: особливості цивільно-правового регулювання  

Шапіро Вікторія Сергіївна 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правове регулювання участі експерта і спеціаліста у цивільному процесі 
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СЕКЦІЯ 6 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО.  

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО.  

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ. 

КРИМІНАЛІСТИКА.  

Модератори  

Звірко Олександр Євстафійович, доцент кафедри права та 

методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

юридичних наук 

Шестопалов Роман Миколайович, прокурор відділу нагляду 

за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з 

організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської 

області, кандидат юридичних наук 

ВИСТУПИ 

Александрова Євгенія Олександрівна 

курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Плетенець Віктор Миколайович 

доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ полковник поліції 

Особливості допиту неповнолітньої чи малолітньої особи 

Безносюк Тетяна Євгеніївна 

курсант взводу ПМПФ-16-3 Факультету податкової міліції Університету державної фіскальної 

служби України 

Балян Ольга Арамівна 

курсант взводу ПМПФ-16-3 Факультету податкової міліції Університету державної фіскальної 

служби України 

Роль органу фінансової розвідки у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та 

протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом 

Білокур Наталія Володимирівна  

студентка 4 курсу Факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Взаємозв’язок кримінально-правової ідеології та деяких загальноправових принципів 

Бондаренко Тетяна Олександрівна 

судова експертка сектору біологічних досліджень та обліку Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

Лісун Світлана Леонідівна 

завідувачка сектору біологічних досліджень та обліку Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

Визначення слідів поту на деревині під час проведення біологічних досліджень 
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Волобуєва Валентина Григоріївна 

адвокат, заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Сумській області 

Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину 

Діордіца Ігор Володимирович 

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного та публічного права 

Київського національного університету технологій та дизайну 

Кримінально-правова сутність кібершпигунства 

Завалій Юлія Юріївна  

т.в.о. заступника начальника слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти 

життя та здоров’я особи слідчого відділу СВП Головного управління Національної поліції в 

Сумській області, капітан поліції 

Функціональна спрямованість діяльності слідчого у кримінальному провадженні 

Заговайло Ольга Олександрівна  

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Кримінальне право та суміжні галузі 

Звірко Олександр Євстафійович  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Кримінальна відповідальність за порушення правил протидії коронавірусу COVID-19 в 

Україні 

Іваненко Григорій Віталійович  

провідний фахівець з організації наукової роботи Сумського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС 

 

Столяр Юрій Миколайович 

провідний фахівець відділу забезпечення діяльності Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС 

Кримінальна відповідальність: поняття, межі та мета 

Іваній Олена Миколаївна  

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 Калиш Софія Володимирівна  

студентка 4 курсу бакалаврату Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка 

Кримінологічні засади запобігання злочинам, пов’язаним із вандалізмом у громадському 

транспорті 
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Іваній Олена Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Кривошия Ксенія Сергіївна 

студентка 4 курсу Факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності юридичних осіб за 

законодавством України та зарубіжних країн 

Іванова Світлана Богданівна  

заступник завідувача відділу забезпечення діяльності Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

Сухонос Максим Юрійович 

провідний інженер з комп’ютерних систем відділу забезпечення діяльності Сумського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Необережність. Зміст поняття та види 

Краснік Олександр Сергійович  

курсант 3 курсу факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України 

Хоружий Станіслав Олексійович  

курсант 3 курсу факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України 

Значення тимчасового обмеження в користуванні спеціальним правом у кримінальному 

провадженні України 

Латиш  Дмитро Вікторович 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Проблеми становлення науки кримінально-виконавчого права 

Лисянський Роман Андрійович 

студент 2 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумcького державного 

педагогічного університет  імені  А. С. Макаренка 

Кримінальна відповідальність за кишенькові крадіжки 

Манько Євгенія Сергіївна  

головний судовий експерт Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України 

Кладієнко Микола Олексійович 

завідувач сектору трасологічного обліку Сумського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України 

Поняття внутрішнього переконання в процесуальному законодавстві  України 

Нестеренко Олександр Сергійович 

кандидат юридичних наук, cтарший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу 

боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБ України в Сумській області 

Корупція, як одна із загроз розбудови правової держави 
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Нестеренко Світлана Олександрівна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Кримінально-правовий аспект сучасного сепаратизму 

Опанасенко Олег Миколайович 

головний судовий експерт групи трасологічного обліку відділу криміналістичних видів 

досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 

Гризодуб Володимир Миколайович 

головний судовий експерт сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів 

досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 

Деякі аспекти щодо проведення судових експертиз приладів обліку споживання 

енергоресурсів 

Рудик Ігор Миколайович 

заступник завідувача відділу криміналістичних видів досліджень Полтавського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Напрямки розвитку криміналістики пов’язаної з її завдання в сучасних умовах 

Савченко Анна Миколаївна 

студентка 2 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

Щодо реакції кримінального права на появу штучного інтелекту 

Сизонов Євген Володимирович  

головний судовий експерт-вибухотехнік сектору вибухотехнічних та пожежотехнічних 

досліджень Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 

Використання спеціальних пристроїв під час проведення судових вибухово-технічних 

експертиз 

Солдатенко Олена Анатоліївна  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 Ушпик Даниїл Вітальович  

курсант 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Проблемні аспекти процесуального порядку застосування запобіжного заходу – особисте 

зобов’язання 

Стасюк Василина Миколаївна  

судовий експерт групи контролю якості та метрологічного забезпечення Сумського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Цапенко Олександр Миколайович  

завідувач сектору вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень  Сумського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Щодо судової експертизи в кримінальному процесі 
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Усатенко Максим Віталійович 

студент 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Правовий статус адвоката свідка 

Щерба Сніжана Вікторівна  

курсант 3 курсу Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України  

Загальні завдання та особливості кримінального процесу 
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СЕКЦІЯ 7 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ  

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ:  

ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

Модератор  

Кудріна Ольга Юріївна, завідувач кафедри бізнес-економіки 

та адміністрування Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, доктор економічних наук, 

професор 

ВИСТУПИ 

Авхутська Світлана Олександрівна  

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Нормативно-правові засади впровадження медіаосвіти в Україні 

Бермудес Валерія Павлівна  

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Соціальна реабілітація інвалідів у правовому аспекті 

Божкова Вікторія Вікторівна 

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Богатиренко Юрій  

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальності Публічне управління та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правові аспекти розвитку ринку енергії з відновлюваних джерел в Україні 

Вихристюк Богдана Ігорівна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні 

Вітенко Арсен Андрійович  

студент 2 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Основні аспекти правового регулювання обігу криптовалюти в Україні: проблеми та 

перспективи 

Івченко Вікторія Олександрівна 

студентка  4 курсу Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Роль недержавного пенсійного забезпечення у пенсійній системі України за сучасних умов 

реформування 

Ковтун Галина Іванівна  

старший викладач кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Роль державно-приватного партнерства в національній інноваційній системі 
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Козлюк Людмила Григорівна 

науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук 

Роль громадськості у протидії корупційній злочинності та зміцненні правопорядку в 

екологічній сфері 

Кудріна Ольга Юріївна  

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Регіональна політика України як децентралізована політика економічного розвитку 

Кузьміна Яна Андріївна 

студентка 4 курсу заочної форми навчання Факультету іноземної та слов’янської філології 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Модернізація правової системи України 

Лисенко Анна Сергіївна  

студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Механізми зменшення впливу «тіньової економіки» на публічні фінанси 

Лоліч Філіп  

представник сербського земляцтва, студент Навчально-наукового інституту культури та 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Соціально-правовий статус сербських переселенців 

Мамедов Фуад  

аспирант факультета «Морская навигация и менеджмент» Азербайджанской государственной 

морской академии (Баку, Азербайджан)  

Каспийское море как объект противостояния современных нефтяных компаний: 

юридическая подоплека 

Медведєв Ігор Анатолійович 

кандидат з державного управління, доцент, старший науковий співробітник Комунального 

закладу Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий центр «Тростянецький» 

Правові аспекти розвитку туристичної галузі в умовах глобальної соціально-економічної 

кризи 

Мельник Юлія Миколаївна  

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Формов Володимир Володимирович  

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальності Публічне управління та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

Вплив кризових явищ на діяльність підприємства в сучасних умовах: наслідки пандемії 

коронавірусу 

Миронець Оксана Миколаївна 

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного і адміністративного 

права Національного авіаційного університету 

Ukrainian higher education in pandemic and post-pandemic reality 
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Моринець Людмила Олександрівна  

студентка 4 курсу заочної форми навчання Навчально-наукового інституту педагогіки і 

психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правові основи соціальної роботи 

Омельяненко Віталій Анатолійович 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Василевська Катерина 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальності Публічне управління та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Загальний огляд впливу інноваційного фактору на сталий розвиток 

Омельяненко Віталій Анатолійович 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка   

Омельяненко Олена Миколаївна 

аспірантка кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Пріоритезація в рамках стратегій розвитку високотехнологічних сфер 

Приходько Маргарита Володимирівна  

студентка 4 курсу  Факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Система правовідносин у пенсійному забезпеченні 

Радецький Василь Миколайович  

студент 2 курсу Юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Шляхи уникнення міжнародного подвійного оподаткування 

Самодай Валентина Петрівна  

кандидат економічних наук,  доцент кафедри бізнес-економіки та управління Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Ткаченко Ірина Ігорівна 

студентка 3 курсу фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Щодо економічного розвитку України 

Тараненко Володимир Олександрович 

студент 3 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумcького державного 

педагогічного університету  імені  А. С. Макаренка 

Проблеми використання методик дистанційного навчання 
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СЕКЦІЯ 8 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В КРАЇНАХ СВІТУ  

Модератори:  

Подрєз Юлія Вікторівна, директор Навчально-наукового 

інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

історичних наук, доцент 

Курова Аліна Анатоліївна, старший викладач кафедри права 

та методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

юридичних наук 

ВИСТУПИ 

Джумаева Шахноза  

аспирантка историко-географического факультета Туркменского государственного 

педагогического университета имени Сейитназара Сейди (Ашхабад, Туркменистан) 

Юридические аспекты внедрения социальных сетей в образовательный процесс 

Туркменистана 

Исломов Елёр  

аспирант факультета истории Термезского государственного университета имени Ойбека 

(Термез, Узбекистан)  

Узбекская религиозная община: проблема юридического определения 

Камалиева Алсу  

кандидат филологических наук, доцент кафедры языков и литературы современных тюркских 

языков Бартынского университета (Бартын, Турция)  

«Нолевой уровень проблем с соседями»: базовой принцип современной политики 

Турции 

Меттини Эмилиано  

магистр философии государственного университета г. Пизы (Италия), заведующий кафедрой 

гуманитарных наук международного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России (Москва, Российская Федерация), соискатель кафедры теории и истории 

педагогики ГКУ им. Некрасова (Кострома, Российская Федерация)  

Реформа системы городского управления в условиях карантина в современной Италии 

Раку Игорь  

PhD hab, проректор по учебной работе, международному сотрудничеству и европейской 

интеграции Кишиневского государственного педагогического университета имени I. Creanga. 

(Кишинев, Молдова)  

Приднестровье: белое пятно на фоне государственных отношений Молдовы, Украины и 

России 
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Талмач Франчиско Валерьевич  

преподаватель докторской школы в области права, политических и административных наук, 

консорциума Университета политических и экономических европейских знаний имени 

Константин Стере и Академии экономического образования Молдовы (Кишинев, Молдова)  

Политические преобразования современной Республики Молдова 

Туркер Курназ оглу  

преподаватель Школы профессионального образования Университета Эге Турецкой 

республики (Анкара, Турецкая Республика)  

Интеграционные процессы Турецкой Республики: G20 

Филиппенко Янина Дмитриевна  

старший преподаватель кафедры архитектуры УО «Полоцкий государственный университет» 

(Новополоцк, Беларусь)  

Приоритетные направления современной политики Республики Беларусь 

Шарипханова Анаргуль Сайлаубековна  

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Восточно-Казахстанского 

государственного университета имени С.Аманжолова (Усть-Каменогорск, Казахстан)  

О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы 

Юнусов Зохид Мамарахимович  

заместитель начальника Центра повышения квалификации преподавательских кадров 

военных образовательных учреждений Министерства обороны Академии Вооруженных Сил 

Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)  

Реформы во внешней политике Узбекистана: основные достижения и сценарии 

развития 

Алексашенко Віталій Олександрович 

старший судовий експерт відділу судової експертизи Полтавського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС 

Жирнов Володимир Іванович 

начальник відділу судової експертизи Полтавського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС 

Проблеми державотворчості країн світу 

Дворник Вікторія Тарасівна 

курсантка 2 курсу Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Адміністративна реформа України та Польщі (окремі питання реалізації) 

Кокорєв Олексій Вікторович  

кандидат філософських наук, викладач Коледжу зв’язку та інформатизації Одеської 

національної академії зв’язку ім. О. С. Попова 

Деконсолідація демократії в Естонії: основні причини та прояви в умовах глобального 

погіршення якості демократії 

Марченко Катерина Олегівна  

студентка I курсу юридичного факультету Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара 

Державне забезпечення суддів: лише принцип чи реалія 
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Мирский Иван Павлович 

магистр экономики, студент 1 курса института управленческих кадров Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь (Беларусь) 

Проблемы реализации прав человека и пути их решения на примере Республики Беларусь 

Овчаренко Владислава Сергіївна 

студентка 2 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Проблеми судової реформи в аспекті розбудови правової держави 

Орлова Олена Олександрівна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін юридичного 

факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Роль юридичної клініки в опануванні юридичної професії та становленні юриста-

практика: на прикладі діяльності юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Подрєз Юлія Вікторівна 

директор Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук, доцент 

Правові казуси в системі сучасної вищої освіти 

Потапова Анастасія Олександрівна 

студентка 4 курсу Факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Державотворення в Україні на сучасному етапі: проблеми та перспективи 

Санченко Алевтина Євгенівна   

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, керівниця Центру 

перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки Інституту 

економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова  НАН України 

Міжнародно-правове регулювання транскордонного співробітництва та його 

імплементація в Україні: А posse ad esse 

Шисель Михайло Анатолійович 

студент 2 курсу Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумcького державного 

педагогічного університету  імені  А. С. Макаренка 

Проблеми правового регулювання міграційних процесів у країнах світу 

Ярмак Єлизавета Олександрівна 

здобувач вищої освіти ОР «Магістр» Навчально-наукового інституту фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Судово-правова реформа в умовах євроінтеграції 

 

 


