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СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ 

Лянной Юрій Олегович – ректор Сумського державного педагогічного університету                      

імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор  

КООРДИНАТОРИ ОРГКОМІТЕТУ 

Пшенична Любов Василівна – перший проректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор 

Подрєз Юлія Вікторівна – директор Навчально-наукового інституту історії, права                 

та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету                             

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

Іваній Олена Миколаївна – завідувач кафедри права та методики викладання 

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

Кучук Андрій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Joanna Osiejewicz – International Legal Communication Research Center, PhD with 

habilitation (Law), PhD (Applied Linguistics), University of Warsaw, Vice-Rector's Proxy for 

International Cooperation at the University of Warsaw, Poland 

Іваненко Григорій Віталійович – провідний фахівець з організації наукової роботи 

відділу забезпечення діяльності Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС 

Денежніков Сергій Сергійович – кандидат філософських наук, начальник                      

відділу міжнародних зв’язків Сумського державного педагогічного університету                     

імені А.С. Макаренка 

Апаров Андрій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, адвокат 

Мирославський Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, керуючий 

партнер Адвокатського об’єднання «КОРПУС ЮРІС» 

Чернадчук Олександр Вікторович – кандидат юридичних наук, член Ради адвокатів 

Сумської області, голова комітету по захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності 

Аніщенко Вікторія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, помічник 

ректора групи організаційно-аналітичної роботи та контролю Академії Державної 

пенітенціарної служби  

Курова Аліна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

28 ТРАВНЯ 2021 РОКУ

09.30-10.00 – реєстрація учасників конференції (вестибюль центрального

корпусу)

10.00-12.00 – пленарне засідання (202 ауд.)

12.00-13.00 – перерва (242 ауд.)

13.00-16.30 – науково-практичний круглий стіл (214 ауд.)

Модератор:

Апаров Андрій Миколайович – адвокат адвокатського об’єднання

«СВС-колегія», доктор юридичних наук, професор

Учасники:

Шелехова Ганна Валеріївна – голова Зарічного районного суду м. Суми

Право на надію

Єсіна Наталія Володимирівна – Координатор правопросвітницького

напряму УГСПЛ в м. Суми

Перехідне правосуддя в Україні: напрацювання УГСПЛ

Євтєєв Євгеній Анатолійович – старший інспектор з особливих

доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав

людини в поліцейській діяльності (з дислокацією в Сумській області)

Управління дотримання прав людини Національної поліції України,

майор поліції

Дотримання прав людини під час здійснення поліцейської діяльності

Красовська Оксана Геннадіївна – старший інспектор сектору зв’язку з

громадськістю управління патрульної поліції в Сумській області,

старший лейтенант поліції

Превентивні функції в діяльності патрульної поліції

 – заступник� начальника� слідчого� управління� ГУНП � в

Сумській � області� � начальник� організаційно� методичного� відділу

Вза� модія з � егіональним центром вторинної правової допомоги під

час затримання осіб в порядку ст. � � �  Кпк України. Проблемні 

итання.

Недосека Олена – завідувач сектору почеркознавчих досліджень,

технічного дослідження документів та обліку, відділу

криміналістичних видів досліджень Сумського НДЕКЦ МВС

Практика проведення почеркознавчих досліджень у Сумському

НДЕКЦ МВС

Інга Щербина 
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Мірошніченко Юлія – судовий експерт сектору будівельних,

земельних досліджень та оціночної діяльності відділу товарознавчих,

гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та

оціночної діяльності Сумського НДЕКЦ МВС

Порядок призначення оціночно-земельної експертизи. Особливості та

специфіка проведення

Вініченко Віталій – судовий експерт групи автотоварознавчих

досліджень відділу товарознавчих, гемологічних, економічних,

будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Сумського

НДЕКЦ МВС

Порядок визначення залишкової вартості пошкодженого автомобіля

Дискусія «Правові аспекти імплементації верховенства права в

правничу діяльність»:

Шестопалов Роман Миколайович – прокурор відділу нагляду за

додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної

прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури

Чернадчук Олександр Вікторович – Член Ради адвокатів Сумської

області, Голова комітету по захисту прав адвокатів та гарантій

адвокатської діяльності

Нестеренко Олександр Сергійович – старший уповноважений в

особливо важливих справах відділу боротьби з організованою

злочинністю та корупцією управління служби безпеки України в

Сумській області

Щербак Світлана Володимирівна – адвокат

17.00 – підбиття підсумків конференції

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин

Повідомлення – 5 хвилин
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор – Іваній Олена Миколаївна, завідувач кафедри права та методики

викладання правознавства Сумського державного педагогічного

університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук,

доцент

Вітальне слово

Лянной Юрій Олегович – ректор Сумського державного педагогічного університету

імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор

Подрєз Юлія Вікторівна – директор Навчально-наукового інституту історії, 
права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету 

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

Joanna Osiejewicz – International Legal Communication Research Center, PhD with

habilitation (Law), PhD (Applied Linguistics), University of Warsaw, Vice-Rector's Proxy for

International Cooperation at the University of Warsaw, Poland

Доповіді:

Ананченко Михайло Олегович

Народний депутат України, Голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і

контролю за діяльністю дипломатичної служби Комітету Верховної Ради України з питань

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Концепти правової держави та правовладдя: аспекти співвідношення

Joanna Osiejewicz

University of Warsaw

The Role of Legal Communication in Understanding International Law

Перепьолкін Сергій Михайлович

завідувач кафедри міжнародного права Університету митної справи та фінансів, доктор

юридичних наук, доцент

Співвідношення міжнародного права та внутрішньодержавного права України

Гусаров Костянтин Володимирович

завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені

Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Проблемні питання поновлення строку на апеляційне оскарження у цивільному процесі

Мінченко Ольга Василівна

доцент кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ, доктор

юридичних наук, доцент

Юридична лінгвістика як складова сучасного правознавства

Кучук Андрій Миколайович

професор кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор юридичних наук, професор

Методологія правознавства як актуальна проблематика в контексті розбудови правової

держави
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Аніщенко Вікторія Олександрівна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін

Академії Державної пенітенціарної служби

Інноваційність підготовки фахівців-пенітенціаристів як фактор забезпечення сталого

розвитку державної кримінально-виконавчої системи України

Izabela Gawlowicz

University of Zielona Gora

The Protection of the Rule of Law by International Organisations

Подрєз Юлія Вікторівна

кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту історії, 
права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка

Правові аспекти та особливості протидії корупції в освітніх закладах

Іваній Олена Миколаївна

завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного

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

Доктринальні тлумачення явища конституціоналізму
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----------------------------------------------------------- 

 
СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Модератор 

Дєнєжніков Сергій Сергійович, начальник відділу 

міжнародних зв’язків Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кандидат філософських 

наук 

ВИСТУПИ 

Апаров Андрій Миколайович  

доктор юридичних наук, професор кафедри права та методики                             

викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету                 

імені А.С. Макаренка, адвокат 

Нариси юридичної природи спортивного права України 

Білозьоров Євген Вікторович   

заступник директора Навчально-наукового інституту №2 Національної академії 

внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Діяльнісний підхід в правознавстві: напрями інтерпретації 

 Вовк Олександр Володимирович  

в.о. завідувача кафедри історії України СумДПУ імені А.С. Макаренка, кандидат 

історичних наук, доцент 

Кого вважати комбатантами у Другій світовій війні з погляду міжнародного 

права 

 Жильнікова Наталія Дмитрівна  

старший викладач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Парламентська форма правління: сутність та особливості  

Ілюхіна Катерина Олексіївна  

магістр історії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

Правові норми військової служби жінок на українських землях першої половини 

XX ст.: історичний аспект 

 Кіпренко Юлія Вікторівна  

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту психології та педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Концепт правової держави  
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 Моцак Світлана Іванівна 

в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Правове регулювання шкільної суспільствознавчої освіти в УСРР в середині               

30-х-80-ті рр. ХХ століття 

Михтуненко Вікторія Вікторівна 

заступник директора з наукової роботи ННІ історії, права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

історичних наук 

Правові аспекти Столипінської реформи на початку ХХ століття 

 Оверчук Мирослава Михайлівна  

завідувач відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних 

досліджень та оціночної діяльності Закарпатського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру  МВС України 

Свобода особи як пріоритет в процесі розвитку соціально-правової держави 

Пильгун Наталія Василівна 

доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного авіаційного 

університету, кандидат юридичних наук, доцент 

Савченко Олена Олегівна  

студентка 1 курсу юридичного факультету Національного авіаційного університету 

Правова культура особи у суспільстві 

Сокирська Владилена Володимирівна  

професор кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, доктор історичних наук 

 Правова основа російсько-українських міжреспубліканських відносин 1920-х рр. 
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----------------------------------------------------------- 

СЕКЦІЯ 2 

СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

Модератор  

Кучук Андрій Миколайович, професор кафедри права та 

методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор 

юридичних наук 

ВИСТУПИ 

 Буснюк Вікторія Віталіївна 

студентка 2 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 Орлова Олена Олександрівна 

доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 

Особливості становлення українського конституціоналізму та його цінності в 

сучасному світлі обставин   

 Ветошко Катерина Віталіївна 

студентка 1 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

Виборчі системи та українські реалії 

 Дяченко Надія Сергіївна 

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту психології та педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Становлення українського конституціоналізму за часів Російської імперії у ХІХ 

та на початку ХХ ст. 

 Zavhorodnia Yuliia Stepanivna 

Associate Professor of Theory and History of State and Law Department,Dnipropetrovsk 

State University of Internal Affairs, Candidate of Law, Associate Professor  

The Rights of the Child Implementation as Positive and Negative Obligations of the State 

 Іваній Ігор Володимирович  

доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

Конституційне право на спорт та його гарантії у вітчизняному та 

міжнародному законодавстві 

Легка Оксана Володимирівна 

професор кафедри міжнародного права Університету митної справи та фінансів, 

доктор юридичних наук, професор  

Право на забуття та захист персональних даних: постмодерністський дискурс 
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Мамалига Вікторія В’ячеславівна 

студентка 1 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Вибори депутатів в контексті виборчих систем  

Раку Игорь  

PhD hab, проректор по учебной работе, международному сотрудничеству и 

европейской интеграции Кишиневского государственного педагогического 

университета имени I. Creanga (Кишинев, Молдова)  

Выборы президента Республики Молдовы Майи Санду: европейские перспективы 

 Сігалова Юлія Олександрівна  

студентка 1 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

Змішана виборча система як найоптимальніша для України 

 Чалабиева Мариям Рзаевна 

научный сотрудник НИИ государственного строительства и местного 

самоуправления НАПрН Украины, кандидат юридических наук 

Перспективы реализации концепции электронного управления: конституционно-

правовой аспект 

Шарипханова Анаргуль Сайлаубековна  

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Восточно-Казахстанского 

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

Правовые коллизии проведения республиканских референдумов в современных 

условиях 

Шевченко Алла Миколаївна  

керівник апарату Зарічного районного суду м. Суми 

Комунікаційна діяльність судів 

-------------------------------------------------------- 

 

СЕКЦІЯ 3 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Модератор  

Курова Аліна Анатоліївна, старший викладач кафедри 

права та методики викладання правознавства Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат юридичних наук 

ВИСТУПИ 

Ковальова Євгенія Сергіївна  

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту психології та педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

«Карантинне» трудове законодавство 
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Курова Аліна Анатоліївна  

старший викладач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат юридичних 

наук 

Дистанційна (надомна) робота: особливості трудових відносин   

 Отрощенко Анастасія Романівна 

студентка 4 курсу факультету слов’янської та іноземної філології Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Трудові права працівників в умовах пандемії 

Футала Ольга Андріївна   

студентка 2 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

До питання правового регулювання випробування при прийнятті на роботу 

 

----------------------------------------------------------- 

 
СЕКЦІЯ 4 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ВИКЛИКІВ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ  

Модератор 

Пшенична Любов Василівна, перший проректор Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат наук з державного управління, професор 

ВИСТУПИ 

Озерський Ігор Володимирович  

професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили, доктор юридичних наук, професор, 

академік МКА, академік НАНВО України, відмінник освіти України 

Процедурні аспекти забезпечення поліцейським прав водія при розгляді справи про 

адміністративне правопорушення  

Мартиненко Володимир Олександрович  

доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат з державного управління, 

доцент 

До питання державної підтримки готельно-ресторанного бізнесу в умовах 

пандемії COVID-19 
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Чернадчук Олександр Вікторович 

старший викладач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат юридичних наук 

Окремі питання допустимості доказів під час розгляду справ про 

адміністративні правопорушення  

Черненко Богдана Юріївна  

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Проблематика притягнення водіїв до адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху в контексті європейської 

інтеграції України 

Ярош Наталія Володимирівна  

старший викладач кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, кандидат історичних наук 

Правове забезпечення охорони культурної спадщини 

 

----------------------------------------------------------- 

 
СЕКЦІЯ 5 

ЮРИДИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ПРАВНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО  

Модератор  

Чернадчук Олександр Вікторович, старший викладач 

кафедри права та методики викладання правознавства 

Сумського державного педагогічного університету                         

імені А.С. Макаренка, кандидат юридичних наук, адвокат 

ВИСТУПИ 

Іваній Олена Миколаївна  

завідувач кафедри права та методики викладання правознавства Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Цифровізація в юридичній професії: виклик часу чи кон’юнктурний фейк? 

Степаненко Юлія Станіславівна  

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту психології та педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Роль юридичних інновацій у правничій діяльності 

Щербак Світлана Володимирівна  

доцент кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат юридичних наук 

Діджиталізація стягнення боргів у виконавчому процесі 
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----------------------------------------------------------- 

 
СЕКЦІЯ 6 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО 

ПРАВА І ПРОЦЕСУ. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО  

Модератор  

Мирославський Сергій Володимирович, доцент кафедри 

права та методики викладання правознавства Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 

кандидат юридичних наук 

ВИСТУПИ 

Іваній Владислав Ігорович  

cтудент 4 курсу навчально-наукового інституту права Сумського державного 

університету 

Місце цивільного договору у законодавстві 

Іванова Світлана Богданівна 

заступник завідувача відділу  забезпечення діяльності Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

 Столяр Юрій Миколайович 

провідний фахівець з організаційно-методичного забезпечення відділу забезпечення 

діяльності Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 

Юридичні особливості передачі права власності на сайт 

 Кот Владислав Володимирович 

студент 2 курсу Національного університету «Чернігівська політехніка» 

Особливості правового регулювання договору про емфітевзис  

 Меттини Эмилиано  

магистр философии государственного университета г. Пизы (Италия) 

Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы 1865 г.: современное 

значение 

Михайлюта Дар'я Сергіївна  

студентка 3 курсу ННІ права Національного університету державної податкової 

служби України 

Проблеми захисту права інтелектуальної власності на твори в мережі інтернет 

Туркер Курназ оглу  

преподаватель Школы профессионального образования Университета Эге Турецкой 

республики (Анкара, Турецкая Республика) 

Турецкое законодательство относительно купли-продажи недвижимости                    

в условиях карантина 

 



14 
 

----------------------------------------------------------- 

 
СЕКЦІЯ 7 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ  

В СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ  

Модератор  

Щербак Світлана Володимирівна, доцент кафедри права 

та методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

юридичних наук, адвокат 

ВИСТУПИ 

 Заговайло Олександра Олександрівна  

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту психології та педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства в світлі 

європейських стандартів  

Іванова Світлана Богданівна 

заступник завідувача відділу забезпечення діяльності Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

Іваненко Григорій Віталійович 

провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності 

Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України  

Основні засади кримінального провадження: презумпція невинуватості 

 Кирячок Анастасія Сергіївна 

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Булінг як різновид катувань серед неповнолітніх  

 Литвин Олександр Олександрович 

 Мельниченко Б.К. 

курсaнти фaкультету підготовки фaхівців для  оргaнів досудового розслідувaння 

Дніпропетровського держaвного Університету внутрішніх спрaв 

Діщенко Д.В. 

стaрший виклaдaч кaфедри СФП Дніпропетровського держaвного Університету 

внутрішніх спрaв 

Спеціальні прийоми боротьби: прийом задушення в стійці та задушення зверху 

Мирославський Сергій Володимирович  

доцент кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат юридичних наук, адвокат 

Криміналізація домашнього насильства: проблеми правозастосування 

  

 

 



15 
 

Митрофанов Ігор Іванович  

професор кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного 

університету  

імені Михайла Остроградського, доктор юридичних наук, професор 

Підстава кримінальної відповідальності в проєкті Кримінального кодексу України 

 Нінічук Валерія Русланівна 

студентка навчально-наукового інституту права Університету ДФС України 

Бодунова Олеся Миколаївна 

доцент кафедри кримінального права та кримінології навчально-наукового інституту 

права Університету ДФС України, кандидат юридичних наук, доцент 

Окремі аспекти запобігання злочинності неповнолітніх  

Придибайло Ольга Михайлівна 

студентка 2 курсу магістратури Академії адвокатури України  

Відображення засади презумпції невинуватості в рішеннях Європейського суду з 

прав людини, що стосуються України 

  Свиридов Андрій Дмитрович  

студент 2 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

Домашнє насильство за кримінальним правом України 

Скусинець Анна Вікторівна  

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Евтаназія. Чи має людина право на смерть? 

Черненко Богдана Юріївна  

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Основна проблематика визначення ознак складу кримінального правопорушення 

 

----------------------------------------------------------- 

 
СЕКЦІЯ 8 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ 

У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ  

Модератор 

Аніщенко Вікторія Олександрівна, помічник ректора групи 

організаційно-аналітичної роботи та контролю Академії 

Державної пенітенціарної служби, доктор педагогічних наук 

Шестопалов Роман Миколайович, старший викладач 

кафедри права та методики викладання правознавства 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, кандидат юридичних наук 
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ВИСТУПИ  

Єрмак Олексій Вікторович  

головний науковий співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного 

співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби 

До питання про мету застосування запобіжних заходів в кримінальному 

провадженні та інших заходів кримінально-правового характеру  

Мельниченко Ігор Петрович  

аспірант Академії Державної пенітенціарної служби 

Практика Європейського Союзу з прав людини як механізм забезпечення прав 

засуджених до довічного позбавлення волі  

Музика Віталій Валентинович  

аспірант Академії Державної пенітенціарної служби 

Розвиток системи виконання покарання у виді позбавлення волі у Середньовічній 

Європі  

Пузирьов Михайло Сергійович  

начальник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва Академії 

Державної пенітенціарної служби, доктор юридичних наук 

Загальна характеристика пенітенціарної системи Сполучених Штатів Америки  

 

 

---------------------------------------------------------- 

 
СЕКЦІЯ 9 

КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Модератори  

Нестеренко Олександр Сергійович, старший викладач 

кафедри права та методики викладання правознавства 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, кандидат юридичних наук 

Іваненко Григорій Віталійович, провідний фахівець з 

організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності 

Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС 

ВИСТУПИ 

 Бойко Інна Олегівна, Солонина Наталія Олександрівна  

судові експерти Луганського науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України 

Обговорення питань щодо особливостей визначення ринкової вартості землі 
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Вініченко Віталій Вікторович  

судовий експерт Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 

МВС України 

Проблемні питання визначення розміру матеріального збитку завданого власнику 

колісного транспортного засобу в результаті його пошкодження  

 Гуржій Ольга Борисівна  

головний судовий експерт відділу фізико-хімічних досліджень лабораторії 

досліджень матеріалів, речовин і виробів Дніпропетровський науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр МВС України, кандидат технічних наук 

Судова експертиза волокнистих матеріалів і виробів з них 

 Демузенко Ірина Володимирівна 

Мірошніченко Юлія Василівна  

судові експерти сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності 

відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних 

досліджень та оціночної діяльності Сумського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України 

Щодо особливостей визначення ринкової вартості земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

Кладієнко Микола Олексійович  

завідувач сектору трасологічного обліку відділу криміналістичних видів досліджень 

Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Особливості дослідження замків зі слідами зламу 

Лимарь Максим Васильович  

судовий експерт сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів 

досліджень Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 

Судово-криміналістичне дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних 

знаків 

 Лугова Анастасія Костянтинівна  

старший судовий експерт сектору економічних досліджень відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень Донецького науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України 

Особливості експертного дослідження результатів інвентаризації пально-

мастильних матеріалів військової частини  

 Парфенюк Катерина Михайлівна  

судовий експерт сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності 

Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Вагомі докази в суді щодо порушення вимог земельного законодавства при 

відведенні (передачі) земельних ділянок в межах прибережних захисних смуг 

  

 

 

 



18 
 

Петрущенко Віталій Сергійович 

завідувач сектору досліджень зброї Сумського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України  

Нормативні вимоги до конструкції гладкоствольної мисливської вогнепальної 

зброї в умовах відсутності відповідного Закону 

 Писарцова Юлія Ігорівна 

головний судовий експерт сектору дактилоскопічного обліку відділу 

криміналістичних видів досліджень Сумського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України 

Проблематика виявлення слідів рук в ході проведення ОМП 

Піскун Дар’я Анатоліївна  

студентка 3 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Проблеми інновацій у криміналістичній техніці в Україні 

Словінський Віталій Казимирович 

заступник завідувача відділу забезпечення діяльності центру Черкаського науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, кандидат технічних наук  

Встановлення ознак осередку при виникненні пожежі всередині обладнання чи 

меблів 

Симоненко Євгенія Іванівна  

студентка 2 курсу навчально-наукового інституту психології та педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Методологічні засади криміналістики 

Стасюк Василина Миколаївна  

судовий експерт групи контролю якості та метрологічного забезпечення Сумського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Судовий експерт як суб’єкт судово-експертної діяльності 

 Тарасенко Євгеній Вікторович 

завідувач сектору комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень 

Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 

Проблемні питання при виконанні експертиз пов’язаних з шкідливим програмним 

забезпеченням (шпз) 

 Ткачов Ігор Анатолійович 

завідувач сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів 

досліджень Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 

Встановлення факту відмикання замків із циліндровими механізмами з 

циліндричними штифтами сторонніми предметами 

Туренко Віктор Антонович 

завідувач відділу судової експертизи Черкаського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України 

Деякі аспекти виявлення номерів на металевих поверхнях 
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СЕКЦІЯ 10 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ: ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

Модератор  

Кудріна Ольга Юріївна, проректор з науково-педагогічної 

(наукової) роботи Сумського державного педагогічного 

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

професор 

ВИСТУПИ 

 Барікова Анна Анатоліївна 

науковий консультант відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати 

управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду, викладач кафедри публічного управління та 

адміністрування Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

Зміст дискреційних відносин у застосуванні норм фінансового права 

 Вода Антон Ігорович  

студент 4 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Політична модернізація соціальної держави 

Макаренко Олена Володимирівна  

магістрантка навчально-наукового інститут історії, права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Проблема будівництва Панамського каналу в зовнішній політиці США на 

початку ХХ століття 

Свищук Остап Володимирович  

студент 3 курсу юридичного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Проблема вирубки лісів в Карпатах: правове регулювання  

Шпаковская Вероника Валерьевна  

консультант Нотариального бюро № 1 города Бобруйска (Республика Беларусь) 

Позитивные возможности общественного и экономического развития в период 

пандемии 
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СЕКЦІЯ 11 

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ  

В ОСВІТІ ТА НАУЦІ  

Модератор  

Іваній Олена Миколаївна, завідувач кафедри права та 

методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

ВИСТУПИ 

Авхутська Світлана Олександрівна  

доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук 

Організаційно-правова база діяльності органів самоврядування студентської 

молоді 

Гаркавенко Юлія Павлівна  

студентка 4 курсу навчально-наукового  інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Проблеми інтеграції осіб з особливими освітніми потребами 

 Денежніков Сергій Сергійович  

кандидат філософських наук, начальник відділу міжнародних зв’язків Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Нормативно-правове забезпечення навчання іноземців та осіб без громадянства в 

Україні 

Колодка Аліна  

магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Шляхи адаптації вищої освіти України до єдиних європейських освітянських 

критеріїв 

Кузьменко Анастасія  

магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Академічна мобільність студентів як інструмент обміну кращими освітніми 

практиками європейських країн 

Мачуліна Ірина Іванівна  

доцент кафедри соціології Дніпровського державного технічного університету, 

кандидат соціологічних наук, доцент 

Дистанційне навчання в умовах пандемії covid-19: огляд основних бар’єрів                    

та ризиків 
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Огієнко Лілія Анатоліївна 

студентка 4 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Юридичні особливості освітніх послуг 

Радченко Юлія Олексіївна  

студентка 4 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правовий статус учасників освітніх відносин в умовах дистанційного навчання 

Самодай Валентина Петрівна  

кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Інформаційні та освітні технології в системі підготовки фахівців  

Сребняк Дар’я Віталіївна  

студентка 4 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Організація та контроль освітнього процесу в умовах дистанційного навчання  

Стаценко Олександр Олегович  

студент 4 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Вища освіта як пріоритетний напрямок державної політики  

Тараненко Володимир  

студент 4 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Адаптація до європейських освітянських критеріїв у контексті 

загальноцивілізаційних трансформацій  

Тєлєтова Світлана Григорівна  

доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат 

філологічних наук, доцент 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів в умовах 

інтеграції в європейський освітній простір 

Уразова Анастасія  

магістрантка факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Підвищення ефективності системи вищої освіти як дієвий чинник інтеграції в 

європейське співтовариство 

Черненко Альона Андріївна  

студентка 4 курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Проблеми забезпечення та захисту прав людини в освітньому просторі  
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СЕКЦІЯ 12 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ  

В КРАЇНАХ СВІТУ  

Модератори  

Моцак Світлана Іванівна, в.о. завідувача кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Михтуненко Вікторія Вікторівна, заступник директора з 

наукової роботи ННІ історії, права та міжнародних             

відносин Сумського державного педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка, кандидат історичних наук 

ВИСТУПИ 

Джумаева Шахноза  

аспирантка историко-географического факультета Туркменского государственного 

педагогического университета имени Сейитназара Сейди (Ашхабад, Туркменистан)  

Общая характеристика народного хозяйства Тагтабазарского этрапа Лебапского 

велаята 

Жуков Олександр Володимирович  

старший викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка, кандидат історичних наук 

Державотворчі процеси в Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі            

(2011-2021 рр.) 

Исломов Елёр  

аспирант факультета истории Термезского государственного университета имени 

Ойбек. (Термез, Узбекистан) 

Юридические аспекты развития инструментальной промышленности 

Республики Узбекистан 

Камалиева Алсу  

кандидат филологических наук, доцент кафедры языков и литературы современных 

тюркских языков Бартынского университета (Бартын, Турецкая Республика)  

Топонимика природных условий и ресурсов Анатолии 

Кувандыкова Наргиза  

студентка факультета развития ребёнка Университета Бейкент (Стамбул, Турецкая 

Республика)  

Правовые основания предоставления услуг по уходу за детьми в Турецкой 

Республике 
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Мамедов Фуад

аспирант факультета «Морская навигация и менеджмент» Азербайджанской

государственной морской академии (Баку, Азербайджан)

Природоохранная деятельность в акватории Каспийского моря

          Мирошниченко Дар’я Олександрівна

студентка 4 курсу навчально-наукового інституту фізичної культури 
Перспективи розвитку спортивних клубів з гімнастики в Україні та світі

Мередов Чары

студент факультета поведенческих наук Университета Сельчук (Стамбул, Турецкая

Республика)

Принцип М.К. Ататюрка и современные поведенческие науки

Орлова Олена Олександрівна

доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Право на свободу вираження поглядів: правова регламентація та критерії

обмеження

Реньов Євген Владиславович

доцент кaфедри мiжнaродного i європейського прaвa Хaркiвського нaцiонaльного

унiверситету iменi В.Н. Кaрaзiнa, кaндидaт юридичних нaук, провiдний спецiaлiст

вiддiлу предстaвництвa в судaх тa iнших оргaнaх Юридичного упрaвлiння Головного

упрaвлiння Держгеокaдaстру у Хaркiвськiй облaстi

Консолідована демократія: світовий досвід і українські реалії

Снагощенко Валентина Володимирівна

доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання

історичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент

Вивчення трансформаційних процесів країн Центральної та Східної Європи

кінця ХХ – початку ХХІ ст. в шкільному курсі всесвітньої історії

Талмач Франчиско Валерьевич

аспирант 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)

Юридический статус языков национальных меньшин в Республике Молдова

Филиппенко Янина Дмитриевна

старший преподаватель кафедры архитектуры УО «Полоцкий государственный

университет» (Новополоцк, Беларусь)

Правовые аспекты регулирования деятельности предприятий легкой

промышленности в Республике Беларусь

Цувіна Т.А.

доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені

Ярослава Мудрого

Встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною

міжнародних зобов’язань як підстава перегляду судових рішень за виключними

обставинами



24 
 

Юнусов Зохид Мамарахимович  

заместитель начальника Центра повышения квалификации преподавательских кадров 

военных образовательных учреждений Министерства обороны Академии 

Вооруженных Сил Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)  

Особенности импликации Закона Республики Узбекистан                                               

«о предпринимательской деятельности» 

 

 

 

 


