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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Доповіді учасників на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповіді учасників на секційних засіданнях – до 15 хв. 

Виступи у дискусіях - до 5 хв. 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

09:30 – початок реєстрації 

10:00 – пленарне засідання 

12:00 – перерва на каву 

12:30 – секційні засідання 

15:00 – підведення підсумків конференції 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вітальне слово декана факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна, кандидата економічних наук, професора 

Сідорова Вадима Ігоровича 

Вітальне слово завідувача кафедри міжнародного права  факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидата юридичних наук, 

доцента Новікової Людмили Вікторівни 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

Секція:  «Актуальні питання теорії і практики міжнародного 

права» 

 
№ п/п П.І.Б. Інформація  Назва доповіді 

1.  Kristóf Petrétei PhD, Researcher, University of 

Lapland 

On the controversies of 

common heritage of 

mankind 

2.  Абрамова А.В. Студентка кафедри 

міжнародного права 4-го року 

навчання, ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Ответственность 

международных 

организаций 

3.  Воєводін І.С. Студент кафедри міжнародного 

права 4-го року навчання, ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна 

Інформаційна діяльність 

Організації Об’єднаних 

Націй 

4.  Гавриленко О.А. Д.ю.н., професор кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Становлення та розвиток 

міжнародних організацій 

у контексті міжнародних 

відносин ХІХ-першої 

половини ХХ ст. 

5.  Забара І.М. К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права Інституту 

міжнародних відносин 

Київського національного 

університету ім. Тараса 

Шевченка 

Діяльність міжнародних 

організацій у сфері 

забезпечення сталого 

інформаційного розвитку: 

міжнародно-правові 

аспекти 
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6.  Завальна Ж.В. Д.ю.н., професор кафедри 

цивільно-правових дисциплін 

Харківського національного  

університету ім. В.Н. Каразіна 

Суб’єктивні фактори 

впливу на гармонізацію 

договірного права в 

Україні 

7.  Здоровко С.Ф. К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Правове положення 

міжнародних збройних 

сил в миротворчих 

операціях 

8.  Лемішко Ю. М.  К.ю.н., ст. викладач кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Підходи та механізми, що 

використовує ООН при 

врегулюванні 

міжнародних конфліктів 

9.  Маркова Є.М. Студентка кафедри 

міжнародного права 1-го року 

навчання, ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Роль інституту феорії у 

становленні посольського 

права стародавньої Греції 

10.  Москаленко О.М. К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Концептуальні підходи до 

проблематики втручання 

у внутрішні справи іншої 

держави у практиці Суду 

ООН - справа «Нікарагуа 

проти США» 

11.  Нестеренко Т.С. Студентка кафедри 

міжнародного права 4-го року 

навчання, ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Практика ООН по 

урегулированию 

международных 

конфликтов. 

Гуманитарные 

интервенции 

12.  Пашко Т.О. Студентка 5-го курсу 

Господарсько – правового 

факультету Національного 

юридичного університету  ім. 

Ярослава Мудрого 

Основні проблеми 

миротворчої діяльності 

ООН: успіхи та поразки 

13.  Сироїд Т.Л. Д.ю.н., професор кафедри 

конституційного, 

муніципального і міжнародного 

права ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

Некоторые аспекты 

реформирования Совета 

Безопасности ООН  

14.  Толмач М.І. студентка 5 курсу 

Господарсько-правового 

факультету Національного 

юридичного університету  ім. 

Ярослава Мудрого 

Членство України в 

Організації Об'єднаних 

Націй: досягнення та 

проблеми співпраці 

15.  Шевченко А.Л.  Студентка кафедри 

міжнародного права 4-го року 

навчання, ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Проблемы эффективности 

функционирования 

Совета Безопасности 

ООН 

16.  Шпакович О.М. Д.ю.н., доцент кафедри 

порівняльного і європейського 

права Інституту міжнародних 

Складові елементи 

механізму 

функціонування 
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відносин Київського 

національного університету ім. 

Тараса Шевченка 

міжнародних організацій 

17.  Ярмиш О.Н., 

Кириченко В.Є. 

-головний науковий 

співробітник Інституту 

законодавства Верховної Ради 

України, доктор юридичних 

наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України, 

-професор кафедри 

загальноправових дисциплін 

Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

МВС України 

Міжнародна асоціація 

істориків права 

 

 

Секція:  «Актуальні проблеми сучасного гуманітарного права і 

права прав людини»  

 
№ п/п П.І.Б. Інформація  Назва доповіді 

1.  Anna Petrétei PhD Candidate at the 

Northern Institute for 

Environmental and Minority 

Law, Arctic Centre, University 

of Lapland (Rovaniemi, 

Finland) 

Contemporary challenges of 

Northern indigenous 

peoples. 

The case of the Sami 

2.  Emilia Lindroos, 

Stefan Kirchner 

- LL.D., M.A., University 

Lecturer in Legal Linguistics, 

University of Lapland, Faculty of 

Law, Rovaniemi, Finland 

- MJI, Senior Researcher for 

Minority Rights, Vytautas 

Magnus University, Faculty of 

Law, Kaunas, Lithuania; 

University Lecturer for 

Fundamental and Human Rights 

with Special Focus on Indigenous 

Rights and Adjunct Professor 

(dosentti) for Fundamental and 

Human Rights, University of 

Lapland, Rovaniemi, Finland; 

Attorney (Rechtsanwalt), 

CrossLegal, Antrifttal, Germany 

The role of language in the 

practical protection of 

refugee rights 

3.  Батовський М.А. Студент кафедри міжнародного 

права 4-го року навчання, ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна 

Міжнародне 

співробітництво у 

боротьбі з актами агресії 

4.  Булгакова Д.О. К.ю.н., ст. викладач кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Гендерна міграція в 

Україні, проблеми 

розвитку та рішення 
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5.  Бурлаков І.О. Студент Національного 

юридичного університету  ім. 

Ярослава Мудрого 

Практика ООН з 

урегулювання 

міжнародних конфліктів 

(справа Косово) 

6.  Горобцов Н.Р. Студент кафедри міжнародного 

права 4-го року навчання, ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна 

Очерк актуальных 

вопросов космического 

права 

7.  Гужва А.М. К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Концепція безтілесної 

речі та майнові права як 

об’єкт володіння у 

континентальній правовій 

сім’ї 

8.  Дронь Е.А. Студентка кафедри 

міжнародного права 4-го року 

навчання, ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Деятельность 

международных 

организаций в сфере 

обеспечения прав людей с 

ограниченными 

возможностями 

9.  Курченко 

Вікторія 

Директор архіву російської та 

української еміграції імені 

Лодиженської, Нью-Йорк, 

США 

Від архівної спадщини 

еміграціі до усвідомлення 

проблем українського 

етосу в міжнародному 

контексті 

10.  Махди Сахиб 

Салех 

Аспірант юридичного 

факультету ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Институциональные 

гарантии обеспечения 

гендерного равенства в 

системе государственного 

управления Украины 

11.  Навроцький О.О. К.е.н., доцент кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Організаційно-правові 

аспекти участі 

молодіжних громадських 

організацій в реалізації 

спільної молодіжної 

політики України і 

Європейського Союзу  

12.  Савченко В.А. Викладач кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Захист прав споживачів 

туристичних послуг 

консульськими 

установами України 

13.  Саінчин О.С. Д.ю.н., професор, завідувач 

кафедри галузевого права 

Херсонського державного 

університету 

Міжнародне та 

національне 

законодавство щодо 

протидії незаконної 

міграції 

14.  Стоянова Е.Е. Викладач кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Защита прав человека в 

деятельности верховного 

комиссара Лиги Наций по 

делам беженцев 

Ф. Нансена 
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15.  Тітаренко А.А. Аспірант кафедри історії та 

теорії держави і права 

Чорноморського державного 

університету ім. Петра Могили 

Особливості 

функціонування 

постійного форуму ООН з 

питань корінних народів 

світу 

16.  Трихліб К.О. К.ю.н., асистент кафедри теорії 

держави і права Національного 

юридичного університету ім. 

Ярослава Мудрого 

Консенсус – основа 

еволюційного тлумачення 

прав і свобод людини 

17.  Фоміна Л.О. Аспірант Харківського 

національного університету 

внутрішніх справ 

Регламентація права на 

безпеку в регіональних 

актах з прав людини 

18.  Шульга А.М. Д.ю.н., доцент Харківського 

національного університету 

внутрішніх справ 

Основні аспекти 

співвідношення 

юридичних понять «особа» 

і «особистість» 

 

 

Секція: «Актуальні питання міжнародного кримінального 

права» 

 
№ 

п/п 

П.І.Б. Інформація  Назва доповіді 

1.  Андреєв А.А. К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Проблемы деятельности 

Международной 

организации миграции в 

противодействии 

торговле людьми 

2.  Войціховський А.В. К.ю.н., професор кафедри 

конституційного та 

міжнародного права 

факультету підготовки 

фахівців для підрозділів 

боротьби з кіберзлочинністю 

та торгівлею людьми 

Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

Міжнародні регіональні 

правоохоронні організації 

як напрям розвитку 

міжнародного 

співробітництва у 

боротьбі зі злочинністю 

3.  Курилко М.С. Студентка кафедри 

міжнародного права 2-го року 

навчання, ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Проблемы деятельности 

Интерпола по розыску 

лиц, скрывающихся от 

уголовной 

ответственности в третьих 

странах 

4.  Новікова Л.В. К.ю.н., доцент, завідувач 

кафедри міжнародного права 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

Резолюції Ради Безпеки 

ООН як джерела 

міжнародного 

антитерористичного 

права 
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5.  Орлов Ю.В. К.ю.н., доцент кафедри 

кримінального права та 

кримінології факультету № 1 

Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

Політичний злочин у 

міжнародному вимірі 

6.  Худековський О.В. Аспірант Харківського 

національного університету 

внутрішніх справ 

Деякі аспекти діяльності 

Інтерполу щодо 

забезпечення прав 

людини в мережі Інтернет 

7.  Чудовский И.В. Адвокат, управляющий 

партнер Адвокатской 

компании «Чудовский и 

Партнеры» 

Анализ термина 

«терроризм» в 

международном праве 

 

 

 

 

Секція:  «Актуальні питання міжнародного економічного права і 

права  регіональної економічній інтеграції» 

 
№ 

п/п 

П.І.Б. Інформація  Назва доповіді 

1.  Federica Cristani PhD, Research Fellow at 

HungarianAcademy of Sciences - 

Post-doctoral Fellow at the 

PázmányPéterCatholicUniversity, 

Budapest (HU) 

The new EU investment 

policy after the Lisbon 

treaty: the EU as a new 

‘litigator’ in international 

investment arbitration?  

2.  Каркачова А.В.  К.ю.н., доцент кафедри 

загальноправових дисциплін 

Донецького державного 

університету управління 

Спеціальні міжнародні 

організації із залучення 

інвестицій у сфері 

забезпечення сталого 

економічного розвитку 

3.  Комарова Т.В. К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права  

Національного юридичного 

університету ім. Ярослава 

Мудрого 

Практика Cуду 

Європейського Союзу та 

міжнародний 

правопорядок 

4.  Кудас І.Б. К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права 

Національного юридичного 

університету ім. Ярослава 

Мудрого 

Інтеграційні аспекти 

діяльності міжнародних 

фінансових організацій 

5.  Мандзюк М.М. Студентка Національного 

юридичного університету ім. 

Ярослава Мудрого 

Правові шляхи подолання 

міжнародними 

організаціями 

негативного впливу 

офшорних фінансових 

центрів 
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6.  Передерій О.С., 

Григоренко Є.І. 

- К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

- К.ю.н., доцент кафедри 

міжнародного права ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна 

Політико-правові цілі 

зближення правової 

системи України і 

Європейського Союзу в 

світлі положень угоди про 

асоціацію  

7.  Перепьолкін С.М. К.ю.н., доцент кафедри теорії 

та історії держави і права 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Україна та Всесвітня 

митна організація 

8.  Пронина Б.Д. Студентка кафедри 

міжнародного права 4-го року 

навчання, ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

Роль и значение 

специализированых 

экономических 

организаций ООН в 

условиях глобализации 

9.  Тичина В.П. Аспірантка Національного 

юридичного університету ім. 

Ярослава Мудрого 

Місце Організації 

економічного 

співробітництва та 

розвитку у сучасних 

міжнародно-правових 

відносинах 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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Адреса організатора: 

 

61022, м. Харків, майдан Свободи, 6,  

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,  

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 

Кафедра міжнародного права, к. 264, тел. (057) 705-10-59,  

e-mail: inter_law@karazin.ua 
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