
 

 

ДНІПРОВСЬКИЙ 

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ 
 

КАФЕДРА ПРАВА 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА 

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН» 

 

27 квітня 2021 року 

14 год. 30 хв. – 15 год. 50 хв. 

м. Дніпро 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро 

2021 



  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Лежнєва Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук, 

доцент; 

Черноп’ятов Станіслав Володимирович – доцент кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук. 

 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ 

 

27 квітня 2021 року 

 

Реєстрація учасників Всеукраїнського науково-

практичного семінару 

 

14:30 – 14:35 

Відкриття Всеукраїнського науково-практичного 

семінару 

 

14:35 – 14:45 

Засідання 

 

14:45 – 15:40 

Підбиття підсумків 

 

15:40 – 15:50 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь – до 10 хв. 

Обговорення доповідей – до 5 хв. 



 3 

 

ВІДКРИТТЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 

ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН» 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

 

Кириченко Олег Вікторович – ректор ВНПЗ «Дніпровський 

гуманітарний університет», доктор юридичних наук, доцент 

 

Лежнєва Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук, 

доцент 

 

ЗАСІДАННЯ 

 

Теоретико-прикладні проблеми кримінальної та адміністративної 

відповідальності 

 

Гончарук Валентина Василівна – доцент кафедри трудового та 

господарського права Харківського національного університету внутрішніх 

справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

«Особливості дисциплінарної відповідальності поліцейських» 

 

Кириченко Олег Вікторович – професор кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», доктор юридичних наук, доцент 

«Основні напрями удосконалення кримінально-правових норм за 

кримінальні правопорушення проти громадської безпеки» 

 

Клімчук Юлія Олександрівна – фахівець з професійної орієнтації 

молоді ВСП «Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка», аспірантка кафедра інноваційних 

технологій з психології, соціальної роботи та педагогіки Університету імені 

Альфреда Нобеля 

«Проблеми притягнення до відповідальності пішоходів у разі настання 

дорожньо-транспортної пригоди» 

 

Книженко Оксана Олександрівна – професор кафедри кримінально-

правових дисциплін та адміністративного права ТОВ «Харківський 

університет», доктор юридичних наук, професор 

Шамара Олександр Володимирович – професор кафедри права 

ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник 
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«Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України: 

межі караності» 

 

Лабенська Лілія Леонідівна – доцент кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук, 

доцент 

«Співвідношення основних видів юридичної відповідальності за 

порушення виборчих прав громадян» 

 

Недов Сергій Леонідович – професор кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук, 

доцент 

Бойко Тетяна Анатоліївна – здобувачка 2-го курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Кримінально-правова характеристика кримінальних правопорушень 

посягаючих на статеву недоторканність особи» 

 

Огієнко Інна Віталіївна – доцент кафедри трудового, аграрного, 

екологічного права та соціального захисту населення ТОВ «Харківський 

університет» 

«До питання посилення відповідальності за порушення в сфері 

земельних відносин» 

 

Петрочинін Дмитро Володимирович – здобувач 1-го курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Презумпція невинуватості у сучасному адміністративно-деліктному 

праві України» 

Науковий керівник: Черноп’ятов Станіслав Володимирович – 

доцент кафедри права ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 

кандидат юридичних наук 

 

Смєсова Вікторія Леонідівна – професор кафедри підприємництва, 

організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет», доктор 

економічних наук, професор 

«Адміністративна відповідальність у діяльності туристичних 

підприємств» 

 

Тімочкін Максим Володимирович – викладач кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Гендерна нерівність при притягненні до кримінальної 

відповідальності за зґвалтування» 
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Проблеми кримінального процесу, криміналістики, оперативно-

розшукової діяльності 

 

Пиріг Ігор Володимирович – професор кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», доктор юридичних наук, 

професор 

«Проблемні питання експертного забезпечення досудового 

розслідування» 

 

Сліпченко Володимир Іванович – професор кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук, 

доцент 

«Шляхи та способи доступу адвоката-захисника до процесуально 

значимої інформації у кримінальному провадженні» 

 

Федулова Світлана Олександрівна – професор кафедри 

підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної 

економіки ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет», доктор економічних наук, професор 

«Проблемні питання міжнародного співробітництва під час 

кримінального провадження» 

 

Проблеми адміністративно-правового регулювання суспільних відносин 

 

Алфьорова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри права факультету 

права та психології ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 

кандидат юридичних наук, доцент 

«Проблеми адміністративно-правового регулювання проходження 

патронатної служби» 

 

Біла Альона Валеріївна – викладач кафедри права Університету імені 

Альфреда Нобеля 

«Право на доступ до публічної інформації: ретроспективний аналіз та 

перспективи» 

 

Бойко Тетяна Анатоліївна – здобувач 2-го курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Впровадження ґендерної рівності в Україні» 

Науковий керівник: Корсунська Вікторія Валентинівна – старший 

викладач факультету права та психології ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 

університет» 
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Овчаренко Ольга Вікторівна – доцент кафедри підприємництва, 

організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет», кандидат 

економічних наук 

«Розробка правових механізмів забезпечення економічної безпеки 

держави» 

 

Потіп Микола Миколайович – професор кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», доктор юридичних наук, доцент 

«Порівняльні аспекти правового регулювання приватизації в країнах 

світу» 

 

Стрижак Дмитро Ігорович – здобувач 2-го курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Забезпечення ґендерної рівності в Україні» 

Науковий керівник: Корсунська Вікторія Валентинівна – старший 

викладач факультету права та психології ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 

університет» 

 

Федорова Наталя Євгенівна – доцент кафедри підприємництва, 

організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет», кандидат 

економічних наук, доцент 

«Правові аспекти захисту інформації в умовах IV технологічної 

революції» 

 

Черноп’ятов Станіслав Володимирович – доцент кафедри права 

ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук 

«Щодо наслідків пропуску строку звернення за призначенням допомоги 

при народженні дитини з поважних причин у світлі правових висновків 

Верховного Суду» 

 

Теоретико-прикладні проблеми адміністративного судочинства 

 

Власенко Інна Вікторівна – здобувач 1-го курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Практика Верховного Суду у справах щодо оскарження постанови 

приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження» 

Науковий керівник: Лежнєва Тетяна Миколаївна – завідувач 

кафедри права ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», кандидат 

юридичних наук, доцент 
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Лежнєва Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри права ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», кандидат юридичних наук, 

доцент 

«Співвідношення витребування доказів та забезпечення доказів в 

адміністративному судочинстві» 

 

Прокуда Ярослава Андріївна – здобувач 1-го курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання 

адміністративних процедур в Україні» 

Науковий керівник: Лежнєва Тетяна Миколаївна – завідувач 

кафедри права ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», кандидат 

юридичних наук, доцент 

 

Путрова Наталія Сергіївна – здобувач 1-го курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Теоретико-прикладні проблеми засад адміністративного 

судочинства» 

Науковий керівник: Черноп’ятов Станіслав Володимирович – 

доцент кафедри права ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 

кандидат юридичних наук 

 

Сахарова Катерина Олександрівна – старший викладач кафедри 

психології ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», доктор 

філософії 

«Медіація як інструмент досудового примирення сторін в 

адміністративному процесі» 

 

Сомсіков Костянтин Володимирович – здобувач 1-го курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет», громадський діяч 

«Захист прав здобувачів освіти в адміністративному судочинстві» 

Науковий керівник: Черноп’ятов Станіслав Володимирович – 

доцент кафедри права ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 

кандидат юридичних наук 

 

Татарінов Віктор Іванович – старший викладач кафедри права 

факультету права та психології ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 

університет» 

«Поняття та види адміністративного позову» 
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Шевчук Тетяна Павлівна – директор КЗО «Міський юридичний ліцей 

наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» ДМР 

Дніпровської міської ради 

«Особливості адміністративно-правових спорів» 

 

Сучасні проблеми та виклики міжнародного публічного права 

 

Акімов Михайло Олександрович – доцент кафедри кримінального 

права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

доцент 

«Обстріл парашутистів як воєнний злочин: міжнародно-правове 

регулювання» 

 

Корсунська Вікторія Валентинівна – старший викладач кафедри 

психології ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет» 

«Принцип рівності та принцип недискримінації у праві Європейського 

Союзу» 

 

Лихолат Вадим Сергійович – здобувач 2-го курсу першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти факультету права та психології ВНПЗ 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

«Загальний кодекс прав для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства» 

Науковий керівник: Алфьорова Тетяна Миколаївна – доцент 

кафедри права факультету права та психології ВНПЗ «Дніпровський 

гуманітарний університет», кандидат юридичних наук, доцент 

 

Філяніна Людмила Анатоліївна – доцент кафедри міжнародного 

права Університету митної справи та фінансів, кандидат юридичних наук, 

доцент 

«Питання демократичного контролю над збройними силами і силами 

безпеки» 

 

Шаповал Валерій Дмитрович – завідуючий кафедрою теорії, історії, 

держави та права Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського, кандидат юридичних наук, доцент 

«Україна як суб’єкт міжнародного публічного права» 

 

Шаповал Наталія Володимирівна – викладач кафедри теорії, історії 

держави та права Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського, кандидат юридичних наук 

«Сучасні виклики України в міжнародному публічному праві» 


