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ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 
 

1000 – 1200 – відкриття конференції, пленарне засідання  
          

 
1200 – 1230 – кава-брейк, 
 
1230 – 1430 – робота в секціях  
 
1430 - 1500 – обідня перерва, 
 
1500 – 1630 – продовження роботи у секціях 
 
1630 – 1700 – підведення підсумків конференції. 

 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
З метою забезпечення ефективної роботи оргкомітет конференції рекомендує
 учасникам дотримуватись такого регламенту: 
 
Наукові повідомлення на пленарному засіданні  до 15 хв.  
 
Наукові повідомлення на секціях     до 10 хв. 
 
Виступи в обговоренні     до 5 хв. 
 
Дотримання регламенту конференції на секційному засіданні забезпечують модератори 
секцій.  
 
Сподіваємось на плідну співпрацю! 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Вітальне слово: 
 
Грицяк Ігор Андрійович  - декан факультету права та міжнародних відносин Київського  
університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з державного управління, професор, 
заслужений діяч науки і техніки. 

 
 Спікери: 
 

1. Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна – доктор юридичних наук, професор кафедри 
публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського 
університету імені Бориса Грінченка,  заступник декана з науково-методичної та 
навчальної роботи. 

2. Орел Лілія Василівна – доктор юридичних наук, професор кафедри публічного та 
приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету 
імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри. 

3. Баклан Олег Володимирович – доктор юридичних наук, професор кафедри публічного та 
приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету 
імені Бориса Грінченка,  професор. 

 
4.   Хатнюк Наталія Сергіївна – професор кафедри публічного та приватного права 
Факультету права та    міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор юридичних наук, доцент. 

 
         5.  Калашник Олена Миколаївна – доцент кафедри публічного та приватного права   

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 
Грінченка,  кандидат юридичних наук, адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій 
адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. 
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                                                    С е к ц і я 1 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА 
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Модератор секції:  

              Калашник Олена Миколаївна – доцент кафедри публічного та приватного права   Факультету права 
та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка,  кандидат юридичних 
наук, адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Національній 
асоціації адвокатів України. 
 
    
                                                         Доповіді 
 

           Модернізація Книги 2 Цивільного кодексу України.  
 
            Доповідач – Орел Лілія Василівна, професор кафедри публічного та приватного права  Факультету  

права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
юридичних наук, завідувач кафедри. 

 
           Реалізація права учасників бойових дій (АТО / ООС)  на отримання земельних ділянок.  

Доповідач – Чернега Андрій Петрович, доцент кафедри публічного та приватного права   
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка. 
кандидат юридичних наук, доцент. 

 
           Деякі питання виконання зобов’язань в умовах карантину.  
                    

  Доповідач – Сергієнко Наталія Артурівна, старший викладач кафедри публічного та приватного 
права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат юридичних наук, адвокат. 

 
            Цивільно-правове регулювання некомерційних організацій в Україні. 
 

              Доповідач – Гуц Наталія Григорівна, викладач кафедри публічного та приватного права   
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат юридичних наук. 

 
 

          Функціональні принципи адвокатури. 

Доповідач – Обловацька Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри публічного та 
приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

 
           
 
 
   



7  

 
          Право біженців на доступ до правосуддя в умовах карантину. 

            Доповідач – Калашник Олена Миколаївна, доцент кафедри публічного та приватного права 
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат юридичних наук, адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності 
при Національній асоціації адвокатів України. 

           
           Проблеми набуття та припинення прав на землю в Україні. 

           Доповідач – Давидюк Катерина Олександрівна, студентка V курсу Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

           науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Орел Лілія Василівна. 

 
 
           Проблемні аспекти захисту права інтелектуальної власності в мережі Інтернет. 

           Доповідач – Канак Влад Олександрович, студент V курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

           науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Орел Лілія Василівна. 

 
            Проблеми захисту авторського та суміжних прав в Україні. 

Доповідач – Чекаленко Артем Ігорович, студент V курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

            науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Орел Лілія Василівна. 

 
 
            Татуювання як об'єкт інтелектуальної власності. 

            Доповідач – Насирова Владислава Володимирівна, студентка ІІІ курсу Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

            науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Орел Лілія Василівна. 

 

            Проблеми спадкування корпоративних прав у статутному капіталі. 

            Доповідач – Гримак Ельвіра Тарасівна, студентка ІІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
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доцент Орел Лілія Василівна. 
 

                 Проблеми ідентифікації суб'єктів підприємницької діяльності. 

            Доповідач – Зуб Катерина Юріївна, студентка ІІ курсу Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Орел Лілія Василівна. 

 
            Співвідношення ділової репутації та ґудвілу юридичної особи. 

            Доповідач – Кітнік Володимир Михайлович, студент ІІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

  науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Орел Лілія Василівна. 

 
            Види заповітів: характеристика та особливості оформлення. 

           Доповідач – Лемеха Юлія Володиміровна, студентка ІІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

   науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Орел Лілія Василівна. 

 
          Проблематика визначення поняття бренду як об'єкту інтелектуальної власності. 

           Доповідач – Пентіло Дар'я Валеріївна, студентка ІІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — завідувач кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Орел Лілія Василівна. 

 
Тяжкі обставини та несправедливі умови господарського договору як підстава визнання його   
недійсним. 

           Доповідач – Музика Вікторія Павлівна, студентка ІІІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

           науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна. 

 
 Удавані та фіктивні умови господарського договору як підстава визнання його недійсним. 

           Доповідач – Лещенко Людмила Петрівна, студентка ІІІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
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           науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна. 

 
          Особливості відшкодування матеріальної шкоди спричиненої внаслідок ДТП. 

           Доповідач – Жоров Єгор Миколайович, студент IІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернега Андрій Петрович. 

 
           Особливості відшкодування моральної шкоди спричиненої внаслідок ДТП. 

           Доповідач – Метелиця Денис Юрійович, студент IІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернега Андрій Петрович. 
 

 
            Правове регулювання відшкодування збитків завданих внаслідок ДТП. 

            Доповідач – Жданов Андрій Іванович, студент IІ курсу Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернега Андрій Петрович. 
 

 
            Аліментні відносини: додаткові витрати на дитину. 

Доповідач – Бехтер Варвара Максимівна, Костюк Ірина Олегівна, Лупійчук Вероніка 
Олександрівна, студентки IІ курсу Факультету права та міжнародних відносин Київського 
університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та  
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернега Андрій Петрович. 

 
Виконання ухвали про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, 
постановленої згідно з цпк України. 

Доповідач – Насирова Владислава Володимирівна, студентка ІІІ курсу Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — старший викладач кафедри публічного та приватного права Факультету права 
та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних 
наук, адвокат Сергієнко Наталія Артурівна. 
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            Щодо правонаступництва у житлово-комунальних правовідносинах. 

            Доповідач – Охрименко Валентина Олегівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

            науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
головний спеціаліст відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу Міністерства юстиції України Паламарчук Іван Васильович. 
 

 

 
 С е к ц і я 2 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУНІЦІПАЛЬНОГО ПРАВА 
          

           Модератор секції:  
Удовенко Жанна Володимирівна – доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та  
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, доцент. 
 

 
 
                                                                                Доповіді 
 
           Особливості організації місцевого самоврядування в місті Києві. 

Доповідач – Примаченко Катерина Валентинівна, студентка ІV курсу Факультету права 
та міжнародних  відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук 
Панова Ірина Юріївна. 

 
 
 
            Правове регулювання мови та спілкування осіб з особливими потребами. 

            Доповідач – Байталюк Ольга Михайлівна, старший викладач кафедри публічного та приватного 
права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 
 
 

            Теоретичні особливості соціально-правового захисту дітей. 

          Доповідач – Доценко Альона Олександрівна, викладач циклової комісії з педагогічної освіти 
Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка. 
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                                                                           С е к ц і я 3 
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ДО НОРМ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
  Модератор секції:   

                 Хатнюк Наталія Сергіївна – професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та  
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, доцент. 

 
 
 

Доповіді 

            Актуальні питання запровадження нових місцевих податків та зборів: правовий аспект. 
 

                Доповідач – Хатнюк Наталія Сергіївна., професор кафедри публічного та приватного права Факультету 
права та  міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент. 

 
 

           Щодо особливостей та видів публічного правонаступництва.  

  Доповідач – Паламарчук Іван Васильович, доцент кафедри публічного та приватного права 
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка (за 
сумісництвом), кандидат юридичних наук, головний спеціаліст відділу проходження служби в 
системі Державної кримінально-виконавчої служби України Управління персоналу Міністерства 
юстиції України. 

 

           Доктринальні підходи до визначення поняття «екстремізм» . 

          Доповідач – Бабій А.Ю., асистент кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного 
інституту Національного університету «Одеська юридична академія». 

        

 
            Правові засади функціонування податкової системи Швеції. 

            Доповідач – Вітюк Анна Михайлівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна. 
 

           Порівняльний аналіз аутсорсингу та аутстафінгу: переваги та недоліки. 

Доповідач – Логойда Яна Василівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

  науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
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міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна. 

 
            Місцеві податки та збори: особливості справляння у Великобританії.  

            Доповідач – Гонзолевська Діана Валентинівна, студентка ІV курсу Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна.  

 

 
            Правові основи справляння місцевих податків та зборів: позитивний досвід Польщі. 

            Доповідач – Павловська Яна Павлівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

            науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна. 

 
            Правові засади справляння місцевих податків та зборів у Італії. 

            Доповідач – Солонович Анастасія Андріївна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

            науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна.  

 
 
 

Місцеві податки та збори: зарубіжний досвід Канади. 

            Доповідач – Назарець Віталіна Петрівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

            науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна. 

 
 
 
           Сучасні тенденції ліцензування підприємницької діяльності в Україні. 

           Доповідач – Бідюкова Анна Олександрівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна.  
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            Розвиток та особливості запровадження діяльності медіаторів в Україні. 

Доповідач – Скакун Наталія Володимирівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 

            науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна.  

 
 

Перспективи впровадження інституту медіації в Україні. 

Доповідач – Яковлєву Вікторію Євгеніївна, студентка ІІІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор юридичних наук, 
доцент Хатнюк Наталія Сергіївна. 

 

Нові функції нотаріату України. 

Доповідач – Петришина Вікторія Анатоліївна, студентка IІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернега Андрій Петрович. 

 

Протекціонізм: рішення чи проблема?  

Доповідач – Бідюкова Анна Олександрівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації 
адвокатів України,  Калашник Олена Миколаївна. 

 
            Електронна біржова діяльність в Україні. 

Доповідач – Бідюкова Анна Олександрівна, студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації 
адвокатів України, Калашник Олена Миколаївна. 

 
 

            Особливості правового регулювання біржових правовідносин. 
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Доповідач – Синичук Юрій Олександрович, студент ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації 
адвокатів України, Калашник Олена Миколаївна. 

 
            Правовий статус посадових осіб антимонопольного комітету (публ) 

Доповідач – Синичук Юрій Олександрович, студент ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації 
адвокатів України, Калашник Олена Миколаївна. 

 
           Особливості правового регулювання конкуренції в Україні. 

Доповідач – Донець Євгеній Олександрович, студент ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації 
адвокатів України, Калашник Олена Миколаївна. 

 
 

           Відповідальність за зловживання монопольним становищем (публ) 

Доповідач – Іваненко Олексій Олександрович, студент ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації 
адвокатів України, Калашник Олена Миколаївна. 

 

            Надання житлово-комунальних послуг під час карантину: обов’язки населення та гарантії 
держави. 

Доповідач – Івашкевич Ангеліна Анатоліївна, студентка ІV курсу Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
головний спеціаліст відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу Міністерства юстиції України Паламарчук Іван Васильович. 
 
 

            Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг. 
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Доповідач – Вітюк Анна Михайлівна — студентка ІV курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
головний спеціаліст відділу проходження служби в системі Державної кримінально-виконавчої 
служби України Управління персоналу Міністерства юстиції України Паламарчук Іван Васильович. 

 
           Референдум – інститут розвинутої демократії. 

Доповідач – Пентіло Дар’я Валеріївна, студентка IІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернега Андрій Петрович. 

 
 
           Імпічмент – інститут конституційно-правової відповідальності. 

Доповідач – Кітнік Володимир Михайлович, студент IІ курсу Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернега Андрій Петрович. 

 
           Інститут вето в сучасних правових системах світу та України. 

Доповідач – Гурська Ольга Олексіївна, Сищікова Олександра Віталіївна, студентки IІ курсу 
Факультету  права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка; 
науковий керівник — доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат юридичних наук, 
доцент Чернега  Андрій Петрович. 
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