
ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: 

«СУЧАСНЕ ПРАВО: МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД», 

ДАТА:    2 листопада 2021 р. 

ЧАС:                11:00 – 16:20 

ОРГАНІЗАТОРИ:  Київський університет імені Бориса Грінченка  
(Київ, Україна) 
 
Європейський гуманітарний університет            
(Вільнюс, Литва) 
 
Академія публічного управління Республіки Молдова                          
(Кішінеу, Республіка Молдова) 
 
Національний університет політичних досліджень           
та державного управління (Букурешть, Румунія) 

Батумський державний університет                                 
імені Шота Руставелі (Батумі, Грузія) 

 

РОБОЧІ МОВИ ЗАХОДУ: англійська, білоруська, грузинська, румунська, 

українська. 

ПОКЛИКАННЯ НА ЗАХІД:  

Вас запрошено на конференцію в Zoom. 

Коли: 2 листопада 2021 11:00 Гельсинки 

 

Заздалегідь зареєструйтесь для участі в конференції: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqfuqrpjojHdUte7g8xb1Rp2QrSqaZZKwO 

Після реєстрації Ви отримаєте повідомлення електронної пошти з 

підтвердженням, що містить інформацію про вхід в конференцію. 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqfuqrpjojHdUte7g8xb1Rp2QrSqaZZKwO
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Регламент та порядок роботи:  

доповідь — до 7 хв;  

репліка — до 2 хв;  

запитання й обговорення — наприкінці засідання. 

10.45 – 11.00 Під’єднання учасників круглого столу до онлайн-платформи 

проведення 

11.00 – 11.30 Вітальне слово та обговорення формату роботи 

11.30 – 16.20 Робота дискусійних платформ 

11.30 – 13.00 Дискусійний напрямок І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: ВІД 

ТЕОРЕТИЧНИХ НАПРАЦЮВАНЬ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

13.00 – 13.20 Перерва на каву 

13.20 – 14.20 Дискусійний напрямок ІІ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

14.20 – 15.20 Дискусійний напрямок ІІІ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО В СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ 

15.20 – 16.20 Дискусійний напрямок IV ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО. 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 
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МОДЕРАТОР: Тимченко Ліліана Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

запрошений доцент Департаменту соціальних наук Європейського 

гуманітарного університету 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Ігор Грицяк, доктор юридичних наук, професор, декан Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

Олег Балан, доктор юридичних наук, професор, ректор Академії публічного 

управління Республіки Молдова 

Ліліана Попеску, PhD, професор, проректор з міжнародних відносин, 

Національний університет політичних та адміністративних досліджень  

Йоланта Беляускайте, доктор права, доцент, керівниця Департаменту 

соціальних наук Європейського гуманітарного університету 

Омар Партенадзе, доктор права, професор, керівник Департаменту права і 

публічної служби  Факультету юридичних і соціальних наук Батумський 

Державний університет ім. Шота Руставелі 

 

ДИСКУСІЙНИЙ НАПРЯМОК І 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО: ВІД ТЕОРЕТИЧНИХ НАПРАЦЮВАНЬ ДО 

ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

МОДЕРАТОРИ: Сергієнко Наталія Артурівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

Чернега Андрій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
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ДОПОВІДІ: 

Щодо відмежування адміністративного правопорушення за ст. 44 КУпАП 

України від кримінального правопорушення за ст. 325 КК України у контексті 

запобігання поширенню інфекційним хворобам 

Доповідач: Євтєєва Дарина Петрівна, кандидат юридичних наук, старший 

дослідник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного 

інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 

Борисов Вячеслав Іванович, доктор юридичних наук, професор, радник при 

дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України,  

 

Кіберпростір як невід’ємна частина сучасного світового суспільства 

Доповідач: Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, доктор юридичних наук, 

професор, заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи 

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Компаративістський підхід у кримінальному праві та процесі (на прикладі 

деяких зарубіжних країн)  

Доповідачі: Партенадзе Омар, доктор права, професор, керівник Департаменту 

права і публічної служби Факультету юридичних і соціальних наук Батумський 

Державний університет ім. Шота Руставелі 

Власова Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка, заслужений діяч науки і техніки 

України 
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Складнощі забезпечення прав людини на гідне життя в Республіці Молдова  

Доповідач: Смокіне Андрій, доктор юридичних наук, професор кафедри 

юридичних наук Академії публічного управління Республіки Молдова 

 

Відновні практики у кримінальному процесуальному законодавстві: 

міжнародний досвід та національні надбання 

Доповідач: Басиста Ірина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського 

державного університету внутрішніх справ, член Науково-консультативної ради 

при Верховному Суді 

 

Актуальні питання міжнародних приватних правовідносин  

Доповідач: Хатнюк Наталія Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Досвід США щодо участі прокурора у кримінальному провадженні 

Доповідач: Лапкін Андрій Васильович, доктор юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого,  

 

Боротьба з корупцією в сфері державних закупівель: порівняльний аналіз 

Доповідач: Одайнік Маріана, доктор права, доцент, доцент кафедри юридичних 

наук Академії публічного управління Республіки Молдова 

 

Аспекти політичної культури в Республіці Молдова 

Доповідач: Дульскі Сільвія, доктор права, доцент, доцент кафедри політології та 

міжнародних відносин Академії публічного управління Республіки Молдова 
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Сучасне порівняльне правознавство: тенденції та виклики 

Доповідач: Братко Ірина Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Витоки формування системи права романо-германської правової сім’ї 

Доповідач: Задорожний Юрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного 

транспортного університету 

 

Завдання цивільного процесу за законодавством України та Німеччини: 

порівняльний аспект 

Доповідач: Сергієнко Наталія Артурівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Представницький мандат народного обранця, сутність і протиріччя 

Доповідач: Дульскі Іон, доктор права, доцент, доцент кафедри політології та 

міжнародних відносин Академії публічного управління Республіки Молдова 

 

Державотворча роль принципу поділу державної влади в  
Конституції Пилипа Орлика 1710 року 
 
Доповідач: Чернега Андрій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва під час 

розслідування ухилень від оподаткування транснаціонального характеру 

Доповідач: Завидняк Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри фінансових розслідувань Факультету підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації податкової міліції Університету державної фіскальної 

служби  

 

ДИСКУСІЙНИЙ НАПРЯМОК ІІ 

ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

МОДЕРАТОРИ: Ворошилова Інна Валеріївна, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Тимченко Ліліана Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

запрошений доцент Департаменту соціальних наук Європейського 

гуманітарного університету 

ДОПОВІДІ: 

Пострадянський простір: «ідея» чи «місце місць»? 

Доповідач: Яблонський Василь Миколайович, доктор історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри міжнародних відносин і міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Зовнішня політика Королівства Йорданії (1990 – початок 2000-х рр.): 

Йордансько-Американський вектор  

Доповідачі: Давлєтов Олександр Рашидович, кандидат історичних наук, доцент, 

професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького 

національного університету. 
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Айяд Ясер Маджет Мохаммад, аспірант кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Запорізького національного університету. 

 

Гуманітарний чинник в сучасних міжнародних конфліктах 

Доповідач: Ілюк Тетяна Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Інструменти боротьби з дезінформацією в ЄС 

Доповідач: Пістракевич Олена Володимирівна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Гуманітарна діяльність Норвегії в регіоні Сахель 

Доповідачі: Брайчевська Олена Андріївна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства  Київського університету 

імені Бориса Грінченка,  

Слюсаренко Ірина Юріївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Туризм як інструмент публічної дипломатії (на прикладі Болгарії) 

Доповідач: Лісовська Мирослава Миколаївна, кандидат політичних наук, 

старший викладач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 



9 
 

Досвід міністерства транспорту США (DOT) у боротьбі із відволіканням під час 

керування транспортним засобом 

Доповідач: Кисельова Марина Сергіївна, кандидат юридичних наук, молодший 

науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук 

України 

 

Врегулювання міграційних процесів в умовах пандемії (на прикладі США та 

Канади) 

Доповідачі: Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Бистра Вікторія Олександрівна, здобувачка 1 курсу магістратури Київського 

університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Регіональні студії» 

 

Роль медіа-фактору у формуванні іміджу держави 

Доповідачі: Ворошилова Інна Валеріївна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Савенко Олександра Олександрівна, здобувачка 2 курсу магістратури 

Київського університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Суспільні 

комунікації» 

 

Роль Гренландії у сучасній системі міжнародних відносин 

Доповідач: Шумська Тетяна Андріївна, здобувачка 1 курсу магістратури кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного 

університету, освітня програма «Країнознавство» 
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Впровадження стандартів НАТО в сфері інформаційної безпеки в контексті 

євроатлантичної інтеграції України 

Доповідачі: Гаценко Анастасія Артурівна, здобувачка 1 курсу магістратури 

Київського університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Суспільні 

комунікації» 

Пістракевич Олена Володимирівна, кандидат наук з державного управління, 

доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 

Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

ДИСКУСІЙНИЙ НАПРЯМОК ІІІ  

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО В 

СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ 

МОДЕРАТОРИ: Власова Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

заслужений діяч науки і техніки України 

Москаленко Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, PhD, доцент 

Департаменту соціальних наук Європейського гуманітарного університету  

ДОПОВІДІ: 

Європейське інституційне право в міжнародно-правовій системі 

Доповідач: Ігор Грицяк, доктор юридичних наук, професор, декан Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Дотримання принципу Pacta Sunt Servanda у відносинах Російської Федерації 

з Республікою Молдова і Україною 

Доповідач: Чеботарь Светлана, доктор політологічних наук, професор кафедри 

політології та міжнародних відносин Академії публічного управління Республіки 

Молдова 
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Peaceful and non-peaceful assemblies: what is covered by guaranties of Article 11 

of ECHR 

Доповідач: Вашкевич Олександр Євгенович, кандидат юридичних наук, 

професор Департаменту соціальних наук Європейського гуманітарного 

університету, суддя Конституційного Суду Білорусі у відставці 

 

Політика санкцій у рамках реалізації безпекової політики ЄС 

Доповідач: Шамраєва Валентина Михайлівна, доктор політичних наук, доктор, 

професор кафедри міжнародного і європейського права Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна  

 

Аналіз європейського досвіду державного регулювання господарської 

діяльності та можливість його використання в Україні 

Доповідачі: Буличева Наталія Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка  

Буличев Андрій Олегович, кандидат наук, начальник відділу Державного 

науково-дослідного інституту МВС України  

 

«Нормативна сила» Європи – справа України 

Доповідач: Москаленко Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, 

PhD, доцент Департаменту соціальних наук Європейського гуманітарного 

університету 

 

Міжнародна правотворчість як механізм збалансування міжнародних 

відносин у сучасному світі 

Доповідач: Чаплюк Оксана Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Міжнародний комерційний арбітраж: понятійні проблеми в українському 

праві 

Доповідач: Петрина Володимир Несторович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Децентралізація в Україні та дотримання європейських стандартів  

Доповідач: Коваль Наталія Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Human rights and the Artificial Intelligence 

Доповідач: Доді Коріна Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри державно-правових дисциплін Університету «КРОК» 

 

Європейська зелена угода як складова євроінтеграційного курсу України 

Доповідач: Павко Яна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України  

 

E-learning as a prospective model for teaching foreign languages during distance 

learning 

Доповідач: Кушевська Наталя Миколаївна, старший викладач кафедри 

іноземних мов Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка 
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The regulation of cross-border access to electronic evidence in EU: new 

opportunities and enduring obstacles 

Доповідач: Столпер Інеса, лектор Департаменту соціальних наук Європейського 

гуманітарного університету 

 

Політика національної ідентичності: принципи та засади формування за часів 

Тоні Блера 

Доповідач: Єфіменко Марія Сергіївна, аспірантка кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Запорізького національного університету 

 

State aid case-law of the Court of Justice of the European Union as the source of 

inspiration for Ukrainian national competition authority and courts in litigation 

with state aid grantors 

Доповідач: Фокіна Наталя Володимирівна, аспірантка кафедри порівняльного та 

європейського права ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка 

 

Роль Європейського Союзу у регулюванні приватних військових та охоронних 

компаній 

Доповідач: Жаріловська Марія, LLM, здобувачка 2 курсу магістратури 

Європейського гуманітарного університету, освітня програма «Міжнародне 

право та право ЄС». 

 

ДИСКУСІЙНИЙ НАПРЯМОК ІV  

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 

МОДЕРАТОРИ: Ворошилова Інна Валеріївна, кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського 

університету імені Бориса Грінченка 
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Тимченко Ліліана Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

запрошений доцент Департаменту соціальних наук Європейського 

гуманітарного університету 

 

ДОПОВІДІ: 

Між Росією та Заходом: географічне положення України та Грузії як фактор 

вступу до НАТО 

Доповідачі: Омельченко Андрій Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького 

національного університету  

Федькова Ірина Олексіївна, здобувачка 4 курсу бакалаврату Запорізького 

національного університету, освітня програма «Країнознавство» 

 

Кібертероризм у міжнародно-правовому аспекті 

Доповідач: Шкіря Галина Андріївна, студентка Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого 

Панченко Вікторія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

 

Фолклендський конфлікт: територіальні претензії VS внутріполітичні 

проблеми 

Доповідачі: Нікітенко Нікіта Олександрович, здобувач 4 курсу бакалаврату 

Запорізького національного університету, освітня програма «Країнознавство» 

Маклюк Ольга Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького 

національного університету 
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Процедура визнання держав: міжнародно-правові рішення та гострі кути 

проблеми  (приклад Південного Судану та Держави Палестина) 

Доповідачі: Матківська Надія, здобувачка 3 курсу бакалаврату Київського 

університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Міжнародне право» 

Тимченко Ліліана Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

запрошений доцент Департаменту соціальних наук Європейського 

гуманітарного університету 

 

Порівняльний аналіз майнових та особистих немайнових прав України, 

Федеративної Республіки Німеччини та Республіки Польщі 

Доповідачі: Волошин Леонід Вячеславович, здобувач 2 курсу бакалаврату 

Київського університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Право» 

Орел Лілія Василівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Інститут опіки та піклування в Україні та країнах Європи 

Доповідачі: Бабяк Максим Олегович, здобувач 2 курсу бакалаврату Київського 

університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Право» 

Орел Лілія Василівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Зарубіжний досвід регулювання земельних відносин та можливості його 

адаптації в Україні 

Доповідачі: Орєхов Олександр Ігорович, здобувач 2 курсу бакалаврату 

Київського університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Право» 

Орел Лілія Василівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

публічного та приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка  

 



16 
 

Ефективність  екологічного права на сучасному етапі розвитку міжнародних 

відносин: нагальні проблеми та виклики 

Доповідачі: Капішон Анастасія Віталіївна, здобувачка 2 курсу бакалаврату 

Київського університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Право» 

Чаплюк Оксана Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Роль інформаційного чинника у врегулюванні політичних конфліктів 

гібридного типу 

Доповідачі: Кирилюк Андрій, здобувач 2 курсу бакалаврату Київського 

університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Суспільні комунікації» 

Ілюк Тетяна Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Європейські стандарти адміністративного процесу та практика європейського 

суду з прав людини її значення для адміністративного судочинства 

Доповідачі: Іванів Соломія-Марія Андріївна, здобувачка 2 курсу магістратури 

Київського університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Право» 
 

Баклан Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 

відносин Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Місце булінгу в українському законодавстві  

 

Доповідачі: Борисенко Владислава Ігорівна, здобувачка 2 курсу магістратури 

Київського університету імені Бориса Грінченка, освітня програма «Право» 

Чернега Андрій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 


