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міжнародної науково-практичної конференції студентів 

 

Актуальні питання розвитку  
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Біла Церква 

2019 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

11:00–11:30 – реєстрація учасників 

12:00 – секційне засідання 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв 

виступи в обговореннях – до 3 хв 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Даниленко А.С., академік НААН, д-р екон. наук, ректор, голова 

оргкомітету; 
 

Варченко О.М., проректор з наукової та інноваційної діяльності, 

д-р екон. наук, професор, заступник голови оргкомітету; 
 

Димань Т.М., проректор з освітньої, міжнародної та виховної діяльнос-

ті д-р с.-г. наук, професор; 
 

Зубченко В.В., начальник навчально-методичного відділу моніторингу 

якості освіти та виховної роботи, канд. екон. наук, до-

цент; 
 

Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, декан факультету права та лінгвіс-

тики; 
 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, координатор НТТМ університету; 
 

Мельник О.Г., канд. юрид. наук, координатор НТТМ факультету права 

та лінгвістики, напряму підготовки «Право»; 
 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу науково-дослідної та 

інноваційної діяльності. 

 

 

 

 

 



Секція. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 

18 квітня 2019 р., 12:00, ауд. 1 
 

Керівник  – канд. юрид. наук Мельник О.Г.  

Секретар – студент 4 курсу Паєвський Олександр 

 

1. Особливості спадкування земельної ділянки в Україні. 

Осіпов Богдан, студент 2 курсу 

Науковий керівник – Єфремова І.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

2. Міжнародний тероризм як глобальна проблема людської цивілізації. 

Качалов Владислав, студент 2 курсу 

Науковий керівник – Дужа І.А., канд. політ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

3. Вплив макро- та мікросередовища на формування особи злочинця. 
Кардашова Марія, студентка 3 курсу  

Науковий керівник – Сімакова С.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

4. Проблемні питання регулювання протидії рейдерству в Україні. 

Гриб Ксенія, студентка 4 курсу 

Науковий керівник – Обіюх Н.М., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

5. Поняття і види відповідальності за порушення аграрного законодав-

ства. 

Гирявець Ірина, студентка 4 курсу 

Науковий керівник – Ломакіна І.Ю., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

6. Історичні аспекти боротьби  зі злочинами проти власності. 

Довгаль Аліна, студентка 3 курсу 

Науковий керівник – Самойлович А.А., ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

7. Окремі аспекти нормативно-грошової оцінки земель. 

Шохалевич Ярослав – магістрант 

Науковий керівник  – Настіна О.І.,  канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 



8. Особливості спадкування земельної ділянки в міжнародному праві. 

Кислицький Андрій  – студент 2 курсу  

Науковий керівник – Єфремова І.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

9. Причини існування академічного плагіату у вищій школі. 

Мукоїда Інна,  студентка 3 курсу  

Науковий керівник – Пахомова А.О., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

10. Передумови та наслідки Першої світової війни для країн Європи. 

Олексієнко Катерина, студентка 1 курсу 

Науковий керівник – Росавицький О.О., ст. викладач  

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

11. Філософські  погляди театральної діяльності Леся Курбаса. 

Малишко Дар’я, студентка 1 курсу 

Науковий керівник – Ордіна Л.Л., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Правове регулювання аграрного ринку та його інфраструктура. 

Цепа Даріна, студентка 4 курсу   

Науковий керівник – Ломакіна І.Ю., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. 10 кроків прокурора до подолання корупції. 

Москалець Юлія, студентка 3 курсу 

Науковий керівник – Сімакова С.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

14. Деякі аспекти причинного зв’язку у справах за статтею 286 КК України. 

Самардак Владислав, студент 2 курсу 

Науковий  керівник − Самойлович А.А., ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

15. Виникнення та формування демократії в контексті його історичного 

розвитку. 

Семенюк Юлія, студентка 1 курсу 

Науковий керівник – Росавицький О.О., ст. викладач  

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

________________ 

БНАУ, 2019. Зам. 6845. 


