
НАУКОВІ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОП ПРАВО 

 

1.Круглий стіл «Права людини в Україні в контексті світового досвіду: 

минуле, сучасне, майбутнє» м.Запоріжжя, ЗІЕІТ,  8 грудня 2017р..  

Теми наукових доповідей:  

- Головенкова В. гр.ПР-117 «Особисті права та свободи людини: 

міжнародний та національний рівень»;  

- Халецька  А. гр.ПР-117 «Право на освіту та особливості його 

здійснення в Україні»;  

- Ярохіна Д. гр.ПР-117 «Права жінок: законодавство та практика»;  

- Кірюшин С. гр. ПР-117 «Участь України в міжнародному 

співробітництві із захисту прав людини»).  

 

2. Правовий турнір «Я маю право. Я зобов’язаний»,  25 лютого 2018р. (одне 

із завдань  для команд  - заздалегідь підготувати юридичне наукове есе) 

 

3. Дні науки ЗІЕІТ, секція «Наука юриспруденція», 19 листопада  2019р.  

Теми доповідей:  

- Тарасюк Г. гр.ПР-119 «Сучасна наука про державу та право»;  

- Чікін А. гр.ПР-119 «Історико-правові науки та їх місце у системі 

правових наук»,   

- Учкін Д. гр.ПР-118 «Наука кримінального права: перспективи 

розвитку»,   

- Халецька А. гр.ПР-119 «Цивілістична наука: сьогодні та завтра», 

-  Кірюшин С. гр. ПР-117  «Завдання та функції науки адміністративного 

права» 

 

4. Щорічна наукова студентська конференція Запоріжжя, ЗІЕІТ. 8-9 грудня 

2020р. :                 

- Булах О. гр. ПР-118 «Сучасні підходи до визначення джерел 

кримінального  права»;  

- Головенкова В.Ю. гр. ПР-117 «Актуальні питання визнання держав у 

міжнародному публічному праві»,   

- Кірюшин С. гр.ПР-117 «Правовий статус біженців, вимушених 

переселенців та переміщених осіб»,  

- Ситнікова Н. гр. ПР-117 «Право на життя в сучасній практиці ЄСПЛ»,  

-  Токміна А. гр. ПР-118 «Актуальні проблеми співучасті у злочині»,  

- Учкін Д. гр. ПР-118 «Теоретичні та практичні аспекти складу злочину»,  

- Халецька А. гр. ПР -117 «Захист людини в рамках ООН»,  

- Ярохіна Д. гр. ПР-117 «Інститут біпатризму в міжнародному праві») 

 

5.Халецька А. Рада ООН з прав людини та її місце у системі міжнародного 

захисту прав людини// Організація об’єднаних націй та України: 75 років 



разом за для людської гідності, миру та розвитку: матеріали круглого столу 

(м.Дніпро, 22 жовтня 2020р.) Укладач к.ю.н. Філяніна Л. Дніпро: 

Університет митної справи та фінансів. 2020.71 с. С.66- 69 

 

6.Ситнікова Н. Деякі дискусійні питання права на життя // «Права людини 

ХХІ століття: міжнародний та національний аспекти», матеріали круглого 

столу, присвяченого 70-річчю ухвалення Європейської Конвенції з прав 

людини (м.Дніпро, 26 листопада2020р.; укладачка: канд.юрид.наук, доц. 

Л.І. Адашис.- Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 110с.С. 

68-70  

 

7. Ярохіна Д. Міжнародно-правовий аспект біпатризму у контексті прав 

людини // «Права людини ХХІ століття: міжнародний та національний 

аспекти», матеріали круглого столу, присвяченого 70-річчю ухвалення 

Європейської Конвенції з прав людини (м.Дніпро, 26 листопада2020р.; 

укладачка: канд.юрид.наук, доц. Л.І. Адашис.- Дніпро: Університет митної 

справи та фінансів, 2020. 110с.С. 96- 98  

 

8. Всеукраїнський конкурс творчих і наукових робіт «Прокуратура та 

громадські активісти, чи можливе налагодження взаємодії», листопад 

2020р. (тема роботи: «Щодо проблеми взаємодії прокуратури з 

громадськістю», Булах О.О., гр. ПР-118) 

 

9. Національний студентський мудровертний турнір  з кримінального права 

на пошану пам’яті професорки Л.М. Кривоченко  (наукове есе) – 20 квітня 

2021 року  (м.Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого, Всеукраїнська 

асоціація кримінального права) – Учкін Д.  ПР-118 

 

10. Учкін  Д. Щодо проблеми законодавчих колізій в питанні 

відповідальності за порушення митних правил // Актуальні питання 

розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. к.ю.н., 

доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 2. 387 с. С. 130- 133 

 

11. Булах О.  «Правосуддя, дружнє до дитини»: міжнародні стандарти та 

національна практика // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні. 29 жовтня 2021 року, Чернівці, Чернівецький 

національний університет  ім. Юрія Федьковича  (тези подано до друку)  

 

12. Учкін  Д. Проблематика  вакцінації від COVID-19 у розрізі національної 

практики та рішень ЄСПЛ // Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Застосування в національному судочинстві стандартів Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року" (Хмельницький 

університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницьк, 

22.10.2021 р.) (тези подано до друку) 

https://www.facebook.com/univer.huup/?__cft__%5b0%5d=AZWK3L5Hi01H3OVypYX9G5SsDB15OCHmWHoFqqNYY07oA6E6dMewdCkYytEG7h6as7xX02AT9CZgsL8C93lx_uSSxpYNrQ2xos9tjfEOEvkfiwBmyEjkwvdvmnrgH4ReC0Ye1rpK2Jol7T7R5ny8BmdyzgHuaQheyEBUbJYVNt9k7A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/univer.huup/?__cft__%5b0%5d=AZWK3L5Hi01H3OVypYX9G5SsDB15OCHmWHoFqqNYY07oA6E6dMewdCkYytEG7h6as7xX02AT9CZgsL8C93lx_uSSxpYNrQ2xos9tjfEOEvkfiwBmyEjkwvdvmnrgH4ReC0Ye1rpK2Jol7T7R5ny8BmdyzgHuaQheyEBUbJYVNt9k7A&__tn__=kK-R


 

13.Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав людини на 

універсальному та регіональному рівнях» ( м.Дніпро, Університет митної 

справи та фінансів, 18 листопада 2021 року ) : 

- Бабенко Ганна Олексіївна, к.ю.н., доцентка кафедри права та публічного 

управління, Запорізький  інститут економіки та інформаційних технологій, 

- Гулєвська Ганна Юріївна, к.ю.н., доц., завідувачка кафедри права та 

публічного управління, Запорізький  інститут економіки та інформаційних 

технологій, Тарасюк Анна Євгеніївна, студентка гр.ПР-119, Запорізький інститут 

економіки та інформаційних технологій   - «Фемінізм у праві та права людини» 

-  Булах Оксана,  студентка гр.ПР-118, Запорізький інститут економіки та 

інформаційних технологій  -  «Захист прав неповнолітніх під час відправлення 

правосуддя: законодавчі ініціативи» 

- Токміна Андрій студент гр.ПР-118, Запорізький інститут економіки та 

інформаційних технологій  (наук.кер. - Гулєвська Ганна Юріївна, к.ю.н., доц., 

завідувачка кафедри права та публічного управління, Запорізький  інститут 

економіки та інформаційних технологій)  - «Становлення системи 

міжнародного захисту прав людини у контексті історії міжнародного права» 

- Учкін Данило Олександрович, студент гр.ПР-118, Запорізький інститут 

економіки та інформаційних технологій (наук.кер. - Гулєвська Ганна Юріївна, 

к.ю.н., доц., завідувачка кафедри права та публічного управління, Запорізький  

інститут економіки та інформаційних технологій) «Обов’язкова вакцінація від 

COVID -19 та права людини: аналіз    дискусійних положень». 

 

14. Щорічна наукова студентська конференція Запоріжжя, ЗІЕІТ. 7-9 

грудня 2021р.:  

- Востріков Тимур  ПР - 111 «Україна між авторитаризмом та 

демократією:ризики та реалії» (наук.кер. к.і.н., доцентка кафедри права та 

ПУ Шимкевич К.О.) 

- Сьомак Вікторія ПР-111 «Прецедентне право в США та Великій Британії: 

порівняльний аспект» (наук.кер. к.і.н., доцентка кафедри права та ПУ 

Шимкевич К.О.) 

- Артемьєва Єлізавета ПР-111 «Особливості інституту президента у 

перехідних демократіях» (наук.кер. к.і.н., доцентка кафедри права та ПУ, 

Шимкевич К.О.)  

- Єгіазарян Ліана ПР-111 «Правове становище жінки у ісламській правовій 

традиції» (наук.кер.  к.ю.н., доц., доцентка кафедри права та ПУ Гулєвська 

Г.Ю.) 

- Бадарі Мері  ПР-111 «Деякі дискусійні питання щодо права жінок на 

штучне переривання вагітності» (наук.кер.  к.ю.н., доц., доцентка кафедри 

права та ПУ Гулєвська Г.Ю.) 



- Тарасюк  Анна ПР-119 «Репродуктивні права та право на приватність» 

(наук.кер. к.ю.н., доц., доцентка кафедри права та ПУ Гулєвська Г.Ю.) 

- Чікін  Антон ПР-119 «Громадяни як суб’єкти запобігання злочинності» 

(наук. кер. к.ю.н., доц., доцентка кафедри права  та ПУ Шеховцова Л.І.) 

- Захаров Кирило ПР-119  «Соціальна відповідальність бізнесу та  екологічні 

права людини» (наук.кер. Сидоров Я.О., к.ю.н., доц., доц.кафедри права та 

ПУ) 

- Волков Микола ПР-119 «Адміністративне судочинство як атрибут 

демократичної та правової держави» (наук.кер. к.ю.н., доц., доцентка 

кафедри права Костроміна О.Г.) 

- Булах Оксана ПР-118  «Міжнародні стандарти захисту прав дітей» 

(наук.кер. к.ю.н., доц., доцентка кафедри права та ПУ Гулєвська Г.Ю.) 

- Учкін Данило ПР-118 « Актуальні питання  співвідношення міжнародного 

та національного права» (наук.кер. к.ю.н., доц.,доцентка кафедри права та ПУ 

Гулєвська Г.Ю.) 

13. Токміна Андрій ПР-118 «Міжнародне право на сучасному етапі: 

виклики та перспективи»    (наук.кер. к.ю.н., доц.,доцентка кафедри права та 

ПУ Гулєвська Г.Ю.) 

 

 

 

 

 


