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П Р О Г Р А М А  

державної науково-практичної конференції 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО  

ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ПРАВА  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ  

ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 
 

 

23 листопада 2017 р. 

 
 

 
 

 

 

Біла Церква 

2017 



 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

13:30 – реєстрація учасників; 

14:00   секційне засідання. 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 доповіді на секційних засіданнях  10 хв; 

 виступи в обговореннях  3 хв. 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

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

тету; 
 

Варченко О.М., проректор з наукової та інноваційної діяльності, д-р екон. 

наук, професор, заступник голови оргкомітету; 
 

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

лінгвістики; 
 

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

Качан Л.М., канд. с.-г. наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та док-

торантури; 
 

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

лінгвістики; 
 

Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого відділу, відповідальний 

секретар; 
 

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

новаційної діяльності. 

 

 

 

 

 

 



23 листопада 2017 року, 
14:00, ауд. 27 

 

Керівник  канд. політ. наук Сімакова С.І. 

Секретар  канд. юрид. наук Мельник О.Г. 
 

1. Особливості здійснення біржової торгівлі на міжнародному ринку  
Єфремова І.І., канд. юрид. наук 
Ярмоленко Ю.В., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Проблеми та перспективи аграрної освіти в контексті євроінтеграційних 
процесів: правовий аспект 

Ковальчук I.В., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Формування естетичних ідеалів і художнього смаку студентів у процесі 
дозвіллєвої діяльності 

Ордіна Л.Л., канд. пед. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Взаємозв'язок права та держави в процесі євроінтеграції України 
Бровко Н.І., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

5. Особливості правового забезпечення інноваційного розвитку АПК Рес-
публіки Білорусь 

Пахомова А.О., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Виконання вимог Європейської конвенції про основні принципи транс-
кордонного співробітництва в умовах децентралізації влади в Україні 

Мельник О.Г., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи 
Кузьменко Я.П., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Ефективність державного регулювання сільського господарства 
Ломакіна І.Ю., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

9. Поширення норм Цивільного Кодексу на порядок утворення та правовий 
статус юридичних осіб публічного права 

Подрєзова Г.О., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 



10. Порівняльний аналіз служби пробації в Україні та Швеції 
Сімакова С.І., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

11. Сутність адміністративно-екологічного правопорушення за викорис-
тання обігу пестицидів у сільському господарстві України 

Кравцова К.М., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Альтернативні форми влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування  

Малишко І.В., ст. викладач 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

13. Особливості концепції М.Л. Дювернуа у проблемі дослідження дихо-
томії права 

Терещук М.М., ст. викладач 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

14. Особливості укладення договорів у сфері закупівель товарів за держав-
ні кошти та кошти місцевих бюджетів 

Биковець О.І., асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

15. Адміністративна відповідальність посадових осіб у галузі рослинництва 
Самойлович А.А., ст. викладач  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

16. Українська греко-католицька церква та українська національна ідентичність 
Мельник Л.М., канд. політ. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

17. Духовний світ українців у поглядах П. Куліша 
Харьковщенко Ю.Є., канд. філос. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

18. Сучасні правові проблеми використання водойм для рибогосподарсь-
ких потреб 

Обіюх Н.М., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Містичне богопізнання та соціальна доктрина Томаса Мюнцера 
Ярмола О.В., канд. філософ. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

20. Особливості реформування аграрної політики 90-х років  
Сальман І.Ю., д-р юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
БНАУ, 2017. Зам. 6636 – 10. 


