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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

19 квітня 2018 року 08:00 – реєстрація учасників 

                               08:30 – секційні засідання 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв. 

виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Даниленко А.С., академік НААН, ректор університету, голова оргкомі-

тету; 
 

Новак В.П., д-р біол. наук, перший проректор; 
 

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

д-р екон. наук, заступник голови оргкомітету; 
 

Димань Т.М., д-р. с.-г. наук, проректор з освітньої, виховної та міжна-

родної діяльності; 
 

Зубченко В.В., канд. екон. наук, начальник відділу навчально-мето-

дичної та виховної роботи; 
 

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., ст. викладач, канд. юрид. наук, координатор НТТМ 

факультету права та лінгвістики, напрям підготовки 

«Право»; 
 

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

інноваційної діяльності; 
 

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

секретар. 
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Секція: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 

19 квітня 2018 року, 08:30, ауд. 1 
 

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

Секретар – студент 3 курсу Паєвський Олександр 
 

1. Особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права в 
операціях із підтримання миру та безпеки. 

Кібенко Катерина, студентка 3 курсу 
Науковий керівник – канд. юрид. наук Сокиринська О.А.  
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

2. Податкова система Польщі: корисний досвід для України. 
Бондаренко Владислав, студент 4 курсу 
Науковий керівник – канд. юрид. наук Ковальчук І.В. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

3. Біпатризм в Україні – добро чи зло? 
Крижешевський Владислав, студент 3 курсу 
Науковий керівник – канд. юрид. наук Сокиринська О.А. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Криптовалюта як об’єкт цивільних правовідносин. 
Корбут Олександр, студент 2 курсу 
Науковий керівник – канд. юрид. наук Єфремова І.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет  

 

5. Цивільно-правові особливості інформаційних відносин. 
Кузьменко Богдан, студент 6 курсу (заочна форма навчання) 
Науковий керівник – д-р юрид. наук Стрельбицька Л.М. 
Національна академія Служби Безпеки України 

 

6. Проблема реалізації конституційного права людини і громадянина на освіту. 
Мукоїда Інна, студентка 2 курсу 
Науковий керівник – канд. юрид. наук Бровко Н.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 

7. Сучасний стан та тенденції розвитку орендно-земельних відносин в 
Україні. 

Кравчук Катерина, магістрантка 
Науковий керівник – канд. юрид. наук Єфремова І.І. 
Білоцерківський національний аграрний університет  
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8. Імідж України у світі. Єжен Деслав – популяризатор українського 

мистецтва в Європі. 

Яценко І., студент 1 курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

9. Проблема виходу Великої Британії з Європейського Союзу. 

Мельниченко Оксана, студентка 2 курсу  

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

10. Виникнення і розвиток «Черкаського козацтва». 

Нікольський А., студент 1 курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

11. Електронний протокол про адміністративне правопорушення. 

Крижанівський Олександр, студент 2 курсу 

Науковий керівник – ст. викладач Самойлович А.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

12. Перспективна юридична відповідальність у приватному праві: особ-

ливості реалізації. 

Мельниченко Оксана, студентка 2 курсу  

Науковий керівник – ст. викладач Терещук М.М. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

13. Склад адміністративного правопорушення. 

Москалець Юлія, студентка 2 курсу 

Науковий керівник – ст. викладач Самойлович А.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

14. Управління у сфері правової охорони та раціонального використан-

ня земель. 

Шмигельська Ірина, магістрантка 

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

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

15. Особливості сімейних правовідносин. 

Рибченко С., студент 2 курсу (заочна форма навчання) 

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

Білоцерківський національний аграрний університет  
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16. Козацькі танці як самовираження волелюбності українського воїна. 

Самойлова М., студентка 1 курсу 

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

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

17. Правовий статус «Greenpeace». 

Вовк Анатолій, студент 3 курсу 

Науковий керівник – канд. юрид. наук Сокиринська О.А. 

Білоцерківський національний аграрний університет  

 

18. Вплив софістичних учень на формування античної логіки 

Черняк Ю.І., студентка 1 курсу 

Науковий керівник – Ярмола О.В., доц., канд. філософ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

19. Сценарії майбутнього людства у творчості Мічіо Кайку 

Качалов В. О., студент 1 курсу 

Науковий керівник – Ярмола О. В., доц., канд. філософ. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

20. Поняття справедливості в ідеальній державі Платона 

Кислицький А., студент 1 курсу 

Науковий керівник – Ярмола О. В., доц., канд. філософ. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БНАУ, 2018. Зам. 6693. 


