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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Голова оргкомітету: 
ТИЩЕНКО Олександр – заступник начальника Черкаського інституту пожежної безпеки 

імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України з навчальної та наукової роботи, к. т. н., професор, 
заслужений працівник освіти України; 

 
Члени оргкомітету: 
БІЛЕКА Аліна – доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. ю. н., доцент; 
ГОРБАЧЕНКО Юрій – доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. і. н., доцент; 
ДУЛГЕРОВА Ольга – доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. і. н., доцент; 
КРИШТАЛЬ Тетяна – завідувач кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 
захисту України, д. е. н., доцент; 

КУЗНЕЦОВА Людмила – доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту 
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. ю. н; 

МИКОЛЕНКО Віктор – професор кафедри управління у сфері цивільного захисту 
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, д. ю. н.; 

ПАНІМАШ Юлія – доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського 
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. пед. н.;  

ПАСИНЧУК Кирило – доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського 
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. пед. н., доцент; 

ЧУБАНЬ Вікторія – доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського 
інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. е. н., доцент. 

 
Секретар оргкомітету: 
ТАРАСОВ Сергій – доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, к. н. з держ. упр. 
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Шановні колеги! 

Щиро вітаю Вас із нагоди відкриття І Всеукраїнської науково-
практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти 
«Травневі правові читання», присвяченої Дню науки в Україні.   

Конференція започаткована з метою 
залучення здобувачів та викладачів закладів 
вищої освіти до наукової дискусії з актуальних 
питань, що стосуються сучасного стану 
юридичної науки в Україні. 

Питання, що виносяться на обговорення 
учасниками конференції, є вкрай важливими, 
оскільки від стану юридичної сфери залежить 
повноцінне функціонування нашої незалежної, 
демократичної та правової держави.  

У доповідях досліджуються: теорія та 
історія держави і права; конституційне право; 
муніципальне право; цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; господарське право, 
господарсько-процесуальне право; трудове 
право; право соціального забезпечення; земельне 
право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право; 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 
кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність; судоустрій; прокуратура та адвокатура; міжнародне 
право. 

Хочу побажати учасникам конференції плідної співпраці, активного 
обміну науковими доробками та цікавими ідеями. Сподіваюсь, що її 
результати допоможуть отримати нові знання, розробити інноваційні 
пропозиції, які сприятимуть вирішенню складних та важливих завдань, 
поставлених перед працівниками правової сфери. 

 
Т. в. о. начальника Черкаського інституту 
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 
Національного університету цивільного 
захисту України, кандидат технічних наук, 
професор, заслужений працівник цивільного 
захисту України 

  
 
 
 
 

Віктор ГВОЗДЬ  
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

7 травня 2020 року 
 
 

9:00 – 10:00 – он-лайн реєстрація учасників конференції 
10:00 – 12:00 – он-лайн пленарне засідання конференції 
12:00 – 12:15 – підведення підсумків конференції та затвердження 
резолюції 
 

 
РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

 
 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 
Доповіді на секційних засіданнях – до 7 хвилин 
Виступи при обговоренні доповіді – до 3 хвилин 
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СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

№1.  Теорія та історія держави і права. 
 
№2.  Конституційне право; муніципальне право. 
 
№3.  Цивільне право і цивільний процес; сімейне право. 
 
№4.  Господарське право, господарсько-процесуальне право. 
 
№5.  Трудове право; право соціального забезпечення. 
 
№6.  Земельне право; аграрне право; екологічне право; 
природоресурсне право. 
 
№7.  Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право. 
 
№8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право. 
 
№9.   Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність. 
 
№10.  Судоустрій; прокуратура та адвокатура. 
 
№11.  Міжнародне право. 
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ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
7 травня 2020 року 

Початок о 10:00 
 

Ведучий пленарного засідання: МИКОЛЕНКО Віктор, професор кафедри 
управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки 
імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, 
д. ю. н. 

 
Вітальне слово: ГВОЗДЬ Віктор, т. в. о. начальника Черкаського інституту 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету 
цивільного захисту України, к. т. н., професор, заслужений працівник цивільного 
захисту України. 

 
Доповіді: 

СВІРЕНЮК Олександр, заступник начальника Центрального 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Черкаській області 
Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 
(НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРУТСТВА); 

СКОРОБОГАТОВ Юрій, начальник Управління цивільного захисту 
Черкаської обласної державної адміністрації (НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУСУ COVID-19); 

ДЗЮМАН Леся, керівник апарату Придніпровського районного суду 
м. Черкаси (КОПІЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ: ЗАСВІДЧЕННЯ ТА ВИДАЧА); 

КАМ'ЯНЕЦЬКИЙ Володимир, приватний нотаріус Черкаського міського 
нотаріального округу (ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ УКРАЇНИ, ПОВʼЯЗАНІ ІЗ 
ЗАХИСТОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ); 

ОБРУСНА Світлана, професор кафедри державно-правових дисциплін 
Черкаського університету імені Богдана Хмельницького, д. ю. н., доцент 
(НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
СУДУ В УКРАЇНІ); 

МИКОЛЕНКО Віктор, професор кафедри управління у сфері цивільного 
захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ 
України, д. ю. н. (ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ 
СЬОГОДЕННЯ); 

ТЕПТЮК Максим, адвокат, член Національної асоціації адвокатів України 
(ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС: АДВОКАТСЬКІ БЮРО ТА ОБ’ЄДНАННЯ); 

ДЗЮМАН Станіслав, адвокат, член Національної асоціації адвокатів 
України, випускник третього сезону програми «Адвокат Майбутнього» 
(СТРАХОВІ СПОРИ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ ПРИ ДТП); 

ХЛІВНА Марина, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти в 
галузі знань 081 «Право» Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля НУЦЗ України (ОЦІНКА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ). 

 
 

https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://declarations.com.ua/office/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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ДЛЯ НОТАТОК 
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	СКОРОБОГАТОВ Юрій, начальник Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації (НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУСУ COVID-19);

