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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 круглого столу 
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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 1 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

 

№ 

п/п 
П.І.Б. Назва доповіді 

Науковий 

керівник 

1.  Батрак П.В.  Нормативно-правове закріплення України як 

активного учасника миротворчих місій 

Григоренко Є.І. 

2.  Булгакова Д.О.  Зміни в міжнародних угодах, після прийняття 

Лісабонського договору 

 

3.  Варнавская К.А.  Право полетов в международном воздушном 

пространстве 

Файєр О.А. 

4.  Войціховський 

А.В. 

Міжнародно-провові принципи забезпечення 

інформаційної безпеки 

 

5.  Горобцов М.Р.  Суверенітет: бачення, проблеми, тенденції у 

міжнародному праві 

Кононенко В.П. 

6.  Дмитриева А.С. Защита права интеллектуальной 

собственности в сети Интернет 

Файєр О.А. 

7.  Дронь Е.А.  Проблема предоставления дипломатического 

убежища в праве внешних сношений 

Новікова В.П. 

8.  Здоровко С.Ф.  Поняття міжнародного гуманітарного права в 

сучасному міжнародному праві 

 

9.  Кононенко В.П.  Позиция суда ООН относительно условий 

перехода правового титула над территорией в 

решении по делу о суверенитете над Педра-
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Бранка/ Пулау-Бату-Путех, Мидл-Рокс и 

Саут-Ледж  

10.  Крылова О.А.  Актуальные проблемы развития 

международного космического права 

Файєр О.А. 

11.  Кудас І.Б.  Міжнародні банки як суб’єкти міжнародного 

права 

 

12.  Пікалов В.С.  Захист авторського права в Інтернеті Кононенко В.П. 

13.  Потапова Е.О.  Проблема застосування міжнародно-

правових санкцій у міжнародному праві 

Кононенко В.П. 

14.  Пронина Б.Д.  Проблемы эффективности деятельности ООН 

и возможность ее реформирования 

Кононенко В.П. 

15.  Ремньова В.О.  Міжнародне космічне право як галузь  

сучасного міжнародного права 

Файєр О.А. 

 

 

Секція 3 

ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВА ТА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

№ 

п/п 
П.І.Б. Назва доповіді 

Науковий 

керівник 

1.  Абрамова А.В.  Проблеми інституту екстрадиції в 

міжнародному праві 

Кононенко В.П. 

2.  Климчук Ю.В.  Некоторые особенности структуры «новых» 

вооруженных конфликтов 

 

3.  Лемішко Ю.М.  Інститут екстрадиції в Україні  

4.  Линник Д.О.  Международно-правовые проблемы борьбы с 

терроризмом 

Стаценко А.В. 

5.  Нестеренко Т.С.  Проблема преступлений международного 

характера, причин их существования и мер 

пресечения 

Стаценко А.В. 

6.  Новікова Л.В.  Діяльність Організації Об’єднаних Націй 

щодо протидії фінансування тероризму 

 

7.  Стаценко А.В. 

Просняк А.О.  

Боротьба з міжнародним тероризмом. 

Український досвід на прикладі АТО. 

Пропозиції змін до кримінального 

процесуального законодавства 
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Секція 2 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВО 

 

№ 

п/п 
П.І.Б. Назва доповіді 

Науковий 

керівник 

1.  Васильєв С.В.  Порівняльний цивільний процес як складова 

порівняльного правознавства 

 

2.  Гавриленко О.А.  Особливості міжнародно-правових відносин 

між пізньоскіфською державою та античними 

полісами Північного Причорномор’я 

 

3.  Дягілєв О.В.  Особливості федеративної моделі державного 

устрою в Королівстві Бельгія 

 

4.  Передерій О.С.  Перспективні напрями трансформації 

правової системи України в контексті 

активізації європейської інтеграції України 

 

5.  Савченко В.А.  Основні положення Глобального етичного  

кодексу туризму в сфері регулювання 

правовідносин з надання туристичних послуг 

Пушай В. І. 

6.  Стоянова О.Є. До питання адаптації українського трудового 

законодавства до європейських трудових 

стандартів 

Кулачок-Тітова 

Л.В. 

7.  Тушнова К.Н.  Порівняльний аналіз законодавчого 

регулювання  прав та обов’язків аудитора в 

Україні та Великобританії 

Файєр О.А. 

8.  Файєр О.А.  Перспективи розвитку страхування 

професійної відповідальності медичних  

працівників в Україні 

 

9.  ШевченкоА.Л.  Концепція загальної спадщини людства у 

сучасному міжнародному праві та проблеми 

її реалізації 

Стаценко А.В. 

10.  Шульга А.М.  Правова культура суспільства, правова 

субкультура, правова контркультура 

 

 

 

 

 

 

 


