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Проєкт Закону «Про публічні бібліотеки місцевого самоврядування» 1935 р. як один із 

правових шляхів регулювання бібліотечної справи міжвоєнної Польщі 

Іваній Ігор Володимирович 

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
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Система правових норм Київської держави 

Ювко Єгор Юрійович 

викладач кафедри Історії України Сумського Державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

Юридичний аспект репресивної політики органів НКВС стосовно української 

інтелігенції в період першої «радянізації» на території Західної України у 1939-1941 рр. 

 
 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ  

Модератор  

Кучук Андрій Миколайович, професор кафедри права та 
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педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор 

юридичних наук, професор 

ВИСТУПИ 

Корнієнко Максим Вікторович  

доктор юридичних наук, професор, проректор Одеського університету внутрішніх справ 
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Право на здобуття вищої освіти: позитивні зобов’язання держави 

Ісломов Єльор  

аспірант факультету історії Термезького державного університету імені Ойбека (Узбекистан) 

Федерація та унітарна держава: порівняльно-правовий аспект 

Камалієва Алсу  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мов і літератур сучасних тюркських мов 

Бартинського університету (Туреччина) 

Націєтворча функція мови та державний захист мови 

Ветошко Катерина Віталіївна 

студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумcького державного педагогічного університету  імені  А. С. Макаренка 

Юридичне значення державної мови та проблема її застосування 

Завгородня Юлія Степанівна 

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

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Права дитини в умовах воєнного стану 
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Мамалига Вікторія В’ячеславівна  

студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумcького державного педагогічного університету  імені  А. С. Макаренка 

Заборона абортів vs людські права 

Олійник Владислав Станіславович 

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

конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби 

Ребкало Микола Миколайович 

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

права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби 

Особливості визначення поняття форми правління 

   Шапошнік Анжеліка Русланівна 

студентка 3 курсу Херсонського факультету Одеського державного університету 

Корунчак Л.А.  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових та соціально-

гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету 

Розвиток ідей конституціоналізму: історичний нарис 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Модератор  

Орлова Олена Олександрівна, доцент кафедри 

загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

ВИСТУПИ 

Леонов Сергій 

курсант Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ 

Денисюк Яна 

курсант Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ 

Особливості соціального захисту працівників національної поліції 

Пузирний Вячеслав Феодосійович 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та 

загальноправових дисциплін Національного університету «Чернігівська політехніка» 

Історія розвитку трудового законодавства України про святкові і неробочі дні 
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Клипа Олена Павлівна 

кандидат юридичних наук, провідний юрисконсульт Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка  

Трудові та соціальні гарантії мобілізованим науковим та науково-педагогічним 

працівникам 

Гриценко Аліса Валеріївна  

студентка 1 курсу Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин 

Університету митної справи та фінансів 

Сучасні проблеми трудового права та їх значення у розбудові правової держави в Україні 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ВИКЛИКІВ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ.  

 

Модератор: 

Апаров Андрій Миколайович, професор кафедри права та 

методики викладання правознавства Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор 

юридичних наук, професор 

ВИСТУПИ 

Талмач Франчиско Валерійович  

аспірант 4 року навчання докторської школи в галузі права, політичних та адміністративних 

наук, консорціуму Університету політичних та економічних європейських знань імені 

Костянтина Стере та Академії економічної освіти Молдови (Молдова) 

Публічне адміністрування в правовій державі: адміністративно-правовий аспект  

Пузирна Наталія Станіславівна  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права 

Національного університету «Чернігівська політехніка» 

Правове регулювання діяльності інституту уповноваженого з питань внутрішньо 

переміщених осіб 

Лисий Вадим Вікторович 

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Медіація як технологія альтернативного врегулювання спорів у взаємодії органів влади та 

громадянського суспільства в Україні  

Лісова Єлизавета Валеріївна 

студентка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Сутність та призначення адміністративних процедур 
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Павлов Нікіта Сергійович  

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Належне врядування як концепт західної правової культури: необхідність пізнання 

Турецький В’ячеслав Вікторович  

аспірант Академії Державної пенітенціарної служби 

Методологія пізнання практики Європейського суду з прав людини як джерела 

адміністративного права: загальні положення 

Ганжа Владислав Вікторович 

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Актуальні напрями модернізації управління освітою в умовах глобалізації 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

ЮРИДИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ПРАВНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО  

Модератор  

Іваненко Григорій Віталійович, провідний фахівець з 

організації наукової роботи Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

ВИСТУПИ 

Озерський Ігор Володимирович 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та кримінального права і 

процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

Врегулювання спору за участі медіатора (у розумінні п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 

медіацію» від 16.11.2021) 

Сігалова Юлія Олександрівна 

студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумcького державного педагогічного університету  імені  А. С. Макаренка 

Правове регулювання авторського права в мережі інтернет в Україні 

Пелих Анна Дмитрівна  

студентка Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

Загрози інформаційній безпеці. Поняття та основні критерії класифікації  

Дмитренко Тетяна Олегівна 

адвокат, здобувач вищої освіти 2 року навчання ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» 

Концепція відкритого банкінгу в Україні: правова природа та регулятивні передумови 

впровадження 

Захарчин Надія Романівна 

студентка Навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
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Правові основи функціонування цифрового паспорта (е-паспорта) у мобільному 

застосунку «Дія» 

Корякін Олексій Олексійович 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики 

музичного навчання Сумcького державного педагогічного університету  імені  А.С. Макаренка 

Аспекти монетизації оприлюднених на стримінгових сервісах аудіовізуальних творів в 

контексті авторського права 

Фоломєєва Наталія Аркадіївна  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики 

музичного навчання Сумcького державного педагогічного університету  імені  А.С. Макаренка 

Використання фонограм типу «мінус один» відповідно до норм авторського права 

 Пастух Ілона Валеріївна  

курсантка 3 курсу Одеського державного університету внутрішніх справ 

Особливості захисту авторського права на NFT об’єкти в мережі Інтернет 

Черненко Богдана Юріївна  

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

Гендерний аспект у культурі державного управління 

 

 

 

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, доцент 

ВИСТУПИ 

Штефан Анна Сергіївна  

доктор юридичних наук, старший дослідник Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності Національної академії правових наук України, завідувач відділу авторського права і 

суміжних прав 

Чинність прав на твір, щодо якого укладається ліцензійний договір 

Лісова Єлизавета Валеріївна 

студентка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Предмет та система сучасного цивільного процесу в Україні 
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Рукіна Діана Олексіївна 

студентка ІІ курсу ННІ права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

Санкції як один із засобів у механізмі регулювання цивільних правовідносин  

Мох Тетяна 

викладач кафедри ТСВФП Одеського державного університету внутрішніх справ 

Ком’яга Анатолій 

 старший викладач кафедри ТСВФП Одеського державного університету внутрішніх справ 

Цивільний процес в умовах воєнного стану 

Штода Діана Костянтинівна  

курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Захист права власності у разі його обмеження з метою забезпечення позову 

Касич Єлизавета Юріївна 

курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Логінова Марина Вікторівна 

викладач кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ 

Інновації в системі правосуддя, шлях до збільшення ефективності суду 

Кісіляк Діана Вікторівна  

студентка 1 курсу магістратури юридичного факультету Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили 

Проблеми доступності та ціноутворення медіаційних послуг з врегулювання цивільно-

правових спорів 

 

 
 

 
СЕКЦІЯ 7 

 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ В СВІТЛІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ  

Модератор:  

Шестопалов Роман Миколайович, старший викладач 

кафедри права та методики викладання правознавства 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, кандидат юридичних наук  

ВИСТУПИ 

Красун Анастасія Юріївна 

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної 

служби Дніпропетровської обласної прокуратури 

Ризики норми пункту 9-1 частини першої статті 284 КПК України 
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Шестопалов Роман Миколайович  

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

та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури 

Законодавче забезпечення підслідності кримінального правопорушення, передбаченого  

ст. 332 КК України  

Булачек Володимир Романович 

доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки Львівського державного інституту 

внутрішніх справ, кандидат історичних наук  

Романцова Світлана Василівна 

доцентка кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного 

університету внутрішніх справ, кандидатка юридичних наук, доцентка 

Терміновий заборонний припис як особливий інструмент захисту постраждалої особи 

Іваній Олена Миколаївна  

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

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Кримінологічний аналіз булінгу в Україні 

Івашева Тетяна Василівна  

старша викладачка кафедри підготовки персоналу пробації Інституту підвищення кваліфікації 

персоналу ДКВС України Академії Державної пенітенціарної служби  

Права представника неповнолітньої особи при складанні досудової доповіді 

Дьяков Максим В’ячеславович  

курсант Дніпропетровського держаного університету внутрішніх справ  

Кримінальне правопорушення та склад кримінального правопорушення 

Мельничук Богдан Денисович  

курсант Дніпропетровського держаного університету внутрішніх справ  

Покарання в кримінальному праві 

Cівачинський Ілля Сергійович  

курсант Дніпропетровського держаного університету внутрішніх справ  

Дезертирство 

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 

Концептуальність інституту кримінальної відповідальності в юридичній науці  

Крисько Вікторія Андріївна 

здобувач вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Чорна Аліна Геннадіївна 

капітан поліції, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології 

Співучасть у кримінальному правопорушенні 
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СЕКЦІЯ 8 
 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ 

У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ  

Модератор:  

Аніщенко Вікторія Олександрівна, професор кафедри 

педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної 

пенітенціарної служби, доктор педагогічних наук, професор 

ВИСТУПИ 

Конопельський Віктор Ярославович 

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

Інститут пробації в Україні у співвідношенні до світової практики його застосування 

Жулковський Вадим Вікторович  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кінології Територіально відокремленого 

відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»  

Психолого-педагогічні аспекти утримання військовополонених в установах виконання 

покарань 

Коваленко Катерина Євгеніївна  

курсантка 3 курсу юридичного факультету Академії Державної пенітенціарної служби 

Поняття «виконання покарання» в кримінально-виконавчому праві та кримінально-

виконавчому законодавстві України 

Трішин Костянтин 

викладач кафедри ТСВФП Одеського державного університету внутрішніх справ 

Коломієць Юрій 

cтарший викладач кафедри ТСВФП Одеського державного університету внутрішніх справ  

Кримінально-виконавча система та її роль у розбудові правової та соціальної держави  

Петрик Дмитро Петрович  

аспірант кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 

Деякі проблемні питання підготовки фахівців Державної кримінально-виконавчої служби 

України 
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СЕКЦІЯ 9 
 

КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВО-ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Модератор:  

Корнієнко Максим Вікторович, проректор Одеського 

університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 

професор 

ВИСТУПИ 

Волик Милана Миколаївна  

курсант Дніпропетровського держаного університету внутрішніх справ 

 Павлова Наталя Валеріївна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  криміналістики та домедичної підготовки 

Дніпропетровського  державного   університету внутрішніх справ  

Природно-наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності  

Касич Єлизавета Юріївна 

курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

Олексенко Володимир Григорович 

старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності 

Сиводєд Іван Сергійович  

кандидат юридичних наук, докторант, Офіс Генерального прокурора України, начальник 

відділу 

Процесуальні проблеми проведення слідчих дій на раніше окупованій території України 

Ченцова Альона Олександрівна 

курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Штода Діана Костянтинівна  

курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Сучасний стан оперативної обстановки у сфері розшуку безвісно відсутніх осіб 

Іваненко Григорій Віталійович 

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

криміналістичного центру МВС України  

Іванова Світлана Богданівна 

заступник завідувача відділу забезпечення діяльності Сумського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС України 

Віртуальні шахраї. Специфіка розслідування подібних злочинів  

Квак Юлія Вікторівна  

судовий експерт Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 

України 
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Судово-експертна діяльність. Проблемні питання у використанні методичних 

рекомендацій та методик при визначенні вартості майна  

 

 

 

СЕКЦІЯ 10 
 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ: ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

Модератор:  

Божкова Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри бізнес-

економіки та адміністрування, доктор економічних 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 

Особливості правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням 

ресурсів інтелектуальної власності у сфері господарювання та підприємництва   

Дуброва Анатолій  Миколайович  

аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом  

Особливості правового режиму воєнного стану в Україні щодо обмеження 

конституційних прав і свобод людини й громадянина  

Маркович Ірина Богданівна 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя  

Аналіз податкових надходжень у 2022 році до бюджетів різних рівнів  

Прібиткова Наталія Олександрівна  

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем наукового забезпечення 

правоохоронної діяльності та якості підготовки кадрів Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

Психологічне забезпечення діяльності поліції України 

 Самодай Валентина Петрівна 

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

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Орищенко Єлізавета Миколаївна 

студентка фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

Показники стійкості підприємства та іх класифікатор 
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Касяненко Олександр Васильович 

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, директор 

департаменту аудиту ТОВ «Міжнародна аудиторська компанія «Де Візу» 

Юридичні ризики в системі незалежного фінансового контролю  

   Оліцький В’ячеслав Олександрович 

кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правові основи регулювання зміни підлеглості релігійних громад в Україні 

Мирославський Сергій Володимирович  

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

правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Лещенко Андрій Вікторович 

аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Правові засади запобігання корупціі у сфері публічного управління та адміністрування 

України 

Снагощенко Леся Вікторівна 

інструктор-методист з фізичної культури і спорту Сумського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України 

Нормативно-правові засади розвитку фізичної культури та спорту в Україні 

 Куцик Дмитро Володимирович 

студент 6 курсу магістратури факультету історії і права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Участь органів прокуратури в міжнародній діяльності України 

Мох Тетяна 

викладач кафедри ТСВФП Одеського державного університету внутрішніх справ 

Коломієць Юрій 

cтарший викладач кафедри ТСВФП Одеського державного університету внутрішніх справ 

Актуальні питання морально-психологічного забезпечення в умовах збройної агресії  

Тарандюк Олександра Вікторівна 

студентка кафедри права Київського фахового коледжу туризму та готельного господарства 

Коросташивець Ю.Г.  

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Київського фахового коледжу туризму та 

готельного господарства 

Дезінформація як вплив на суспільство, перспективи протидії 
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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  

Худавердієва Вікторія Анатоліївна 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму Державного біотехнологічного 

університету 

Інтеграція вищої освіти України в єдиний освітній простір Європи в контексті 

Болонського процесу  

Діденко Олексій Вячеславович 

підполковник внутрішньої служби, викладач кафедри правової та спеціальної підготовки 

територіально відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної 

пенітенціарної служби» 

Сучасні методи формування професійнокомунікативної компетенції майбутнього 

фахівця пенітенціарної служби  

Лисянський Роман Андрійович 

випускник Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Право на освіту в контексті національного та міжнародного права 

Гудимов Андрій Олексійович 

випускник Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Право на освіту та його реалізація в сучасному світі  

Горбань Катерина Ігорівна  

випускниця Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Шляхи розвитку університетів та виклики ХХІ століття 

Батуринець Борис Дмитрович 

випускник Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Про правове забезпечення якості освітніх послуг 
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СЕКЦІЯ 12 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ  

В КРАЇНАХ СВІТУ  

Модератор:  

Моцак Світлана Іванівна, завідувач кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент 

ВИСТУПИ 

Карагіоз Руслан Степанович  

кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності поліції 

Одеського державного університету внутрішніх справ  

 Наумкіна Світлана Михайлівна 

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

Удосконалення нормативного політико-правового забезпечення державотворення як 

умова сучасного світопорядку 

Меттіні Еміліано  

магістр філософії державного університету м. Пізи (Італія) 

Загальна характеристика здійснення правосуддя в Італії 

Раку Ігор  

PhD hab, проректор з навчальної роботи, міжнародного співробітництва та європейської 

інтеграції Кишинівського державного педагогічного університету імені I. Creanga (Молдова)  

Молдова як демократична правова держава 

Дєнєжніков Сергій Сергійович  

кандидат філософських наук, доцент, начальник відділу міжнародних зв’язків Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

Міжнародні відносини як предмет правового регулювання 

Орлова Олена Олександрівна 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Навчально-

наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

Сафонова Тетяна Русланівна 

студентка магістратури Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Значення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у системі 

законодавства України 
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Туркер Курназ оглу  

викладач Школи професійної освіти Університету Еге Турецької республіки (Турецька 

Республіка) 

Туреччина: досвід європейської інтеграції 

Литовченко Ігор Іванович 

аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом  

Публічне управлення в галузі охорони здоров’я Федеральної Республіки Німеччини  

Овчаренко Валерія Юріївна   

студентка 1 курсу ННІ права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи 

та фінансів 

Проблема державотворення в Україні як виборність влади 

 

 

 

СЕКЦІЯ 13 
 

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ:  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  

Модератор:  

Ціватий Вячеслав Григорович, член правління Наукового 

товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, 

кандидат історичних наук, доцент Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Заслужений працівник 

освіти України 

ВИСТУПИ 

Биконя Оксана Павлівна  

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Академії Державної 

пенітенціарної служби 

Поняття та ознаки політики європейської взаємодії  

Юнусов Зохід Мамарахімович  

заступник начальника Центру підвищення кваліфікації викладацьких кадрів військових 

освітніх установ Міністерства оборони Академії Збройних Сил Республіки Узбекистан 

(Узбекистан) 

Збройні сили держави як засіб забезпечення суверенітету 

Рукіна Діана Олексіївна 

студентка ІІ курсу ННІ права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ  

Особливості діяльності міжнародної поліції ООН  
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Ціватий Вячеслав Григорович 

кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Заслужений працівник освіти України, член правління Наукового товариства 

історії дипломатії та міжнародних відносин 
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