
Наукові заходи 

  

2019 рік 

1. 1 

 

ІІІ Міжнародний 

форум «Захист 

персональних 

даних в сфері 

цифрової 

економіки» 

28.01.19 

м. Київ, 

Київський 

університет права 

НАН України  

 

Рассомахіна 

О.А., к.ю.н. 

очна/допо

відь 

 

2.  VIII 

Всеукраїнський 

круглий стіл 

«Соборність – 

основа 

успішності 

державотворчих 

процесів в 

Україні» 

22.01.2019 м. Київ, 

НАДУ при 

Президентові 

України, 

Букатова 

Д.М. к.ю.н. 

очна/допо

відь 

http://www.dus.g

ov.ua/content/%D

1%81%D0%BE

%D0%B1%D0%

BE%D1%80%D0

%BD%D1%96%

D1%81%D1%82

%D1%8C-

%E2%80%93-

%D0%BE%D1%

81%D0%BD%D

0%BE%D0%B2

%D0%B0-

%D1%83%D1%

81%D0%BF%D1

%96%D1%88%

D0%BD%D0%B

E%D1%81%D1

%82%D1%96-

%D0%B4%D0%

B5%D1%80%D0

%B6%D0%B0%

D0%B2%D0%B

E%D1%82%D0

%B2%D0%BE%

D1%80%D1%87

%D0%B8%D1%

85-

%D0%BF%D1%

80%D0%BE%D1

%86%D0%B5%

D1%81%D1%96

%D0%B2-

%D0%B2-

%D1%83%D0%

BA%D1%80%D0

%B0%D1%97%

D0%BD%D1%9
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3. 2 Міжнародна 

науково-

практична 

25–26.01 2019 р. 

Румунія, м. Арад 

 Факультет 

Можайкіна 

О.С., 

к.психол.н., 

заочна/те

зи 

 



конференція 

«Юридична 

практика в 

країнах ЄС та в 

Україні на 

сучасному 

етапі» 

юридичних наук 

Західного 

університету імені 

Васіле Голдіш 

доц. 

4. 2 Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Стратегія 

розвитку 

туристичного 

бізнесу України» 

11.02.19 

Україна, м. Київ 

Комітет Верховної 

Ради України з 

питань сім'ї, 

молодіжної 

політики, спорту та 

туризму 

Рассомахіна 

О.А., к.ю.н. 

очна/учас

ник 

 

5.  Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Правове 

регулювання 

суспільних 

відносин в 

умовах 

демократизації 

української 

держави» 

1-2 .03. 2019 р. 

Україна, м. Одеса 

Міжнародний 

гуманітарний 

університет 

Можайкіна 

О.С., 

к.психол.н., 

доц. 

заочна/те

зи 

 

6.  Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Юридична 

наука нового 

часу: традиції 

та вектори 

розвитку»  

07.03.2019 р. 

Україна, м. Одеса 

Національний 

університет 

«Одеська юридична 

академія» 

Можайкіна 

О.С., 

к.психол.н., 

доц. 

заочна/те

зи 

 

7. 3 Круглий стіл 

«Смарт-

технології на 

захисті прав 

споживачів»  

12.03.2019 

м. Київ КНТЕУ. -   

 

Микитенко 

Л.А. 

очна/допо

відь 

 

 

https://knute.edu.

ua/blog/read/?pid

=30551&uk 

8.  Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Сучасні 

тенденції 

розвитку 

юридичної науки 

та практики»  

15-16.03.19 

Київ, 

Національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

Гончаренко 

О.М., к.ю.н., 

доцент  

заочна/те

зи 

 

 

9.   Міжнародна 23-24.03.19 Гончаренко заочна/те  



науково-

практична 

конференція 

«Участь і 

адаптація 

законодавства 

республіки 

Молдова та 

України до 

законодавства 

Європейського 

Союзу»  

Республіка Молдова , 

Інститут 

юридичних, 

політичних та 

соціологічних 

досліджень, 

О.М., к.ю.н., 

доцент 

зи 

 

10.  Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Безпека 

соціально-

економічних 

процесів в 

кіберпросторі»  

27.03 2019 р.. 

м. Київ КНТЕУ. -   

 

Нескородже

на Л.Л.., 

к.ю.н., доц. 

очна/тези https://knute.edu.

ua/file/NjY4NQ=

=/250dafc576ffd3

c6a92546eebacc8

34d.pdf 

11.  Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Туризм XXI 

століття: 

глобальні 

виклики та 

цивілізаційні 

цінності»  

10–11 квіт. 2019 р.,  

Словаччина, 

м.Пряшів, 
Пряшівський 

університет 

Пальчук 

П.М. 

очна/тези  

12.  ІІ-а Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Інтелектуальна 

власність і право 

на шляху до 

сталого 

розвитку 

України» 

19.04.19 

м. Київ 

Київський інститут 

інтелектуальної 

власності ОЮА 

Рассомахіна 

О.А., к.ю.н. 

очна/учас

ник 

 

13.  Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Нові завдання 

юридичної науки 

в Україні та в 

країнах ЄС» 

19-20.04. 2019 р. 

Угорщина, м. 

Мішкольц 

Факультет права 

Університету 

Мішкольця 

Можайкіна 

О.С., 

к.психол.н., 

доц. 

заочна/те

зи 

 

14.  Third Annual 

AESC Convention 

“The Experience 

19-20.04.2019,м. 

Одеса, Одеський 

національний 

Мазаракі 

Н.А. д.ю.н., 

доцент 

очна/ 

доповідь; 

http://jmce.ukma.

edu.ua/uaes-

news/3convention 



of Inter-

Regionalism in 

the Black Sea and 

Caucasus 

Regions: Norm 

Diffusion, Legal 

Approximation 

and 

Contestation”, 

Україна,  

університет ім. І.І. 

Мечнікова,   

 

15.  Міжвузівська 

науково-

практична 

конференція 

здобувачів та 

викладачів 

закладів вищої 

освіти «Травневі 

правові 

читання»  

07.05.2019 

м. Черкаси, 

Черкаський 

інститут 

пожежної безпеки 

імені Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ 

України 

Тищенко 

Ю.В., к.ю.н., 

доц. 

заочна/те

зи 

http://edu-

mns.org.ua/img/n

ews/126/zbirnik_

Pravovi_chitanny

a.pdf 

16.  Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція: 

«Сучасний стан 

та перспективи 

розвитку (з 

нагоди 145 річчя 

створення Ради 

присяжних 

повірених при 

Харківському 

окружному 

суді)»  

16.05.2019 , м. 

Харків, 

Харківський 

окружний суд 

Фурса Є.І. 

к.ю.н., 

професор 

очна/тези  

17.  І-а Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Трудовий 

капітал в умовах 

Європейської 

інтеграції: 

досвід України 

та Респубілки 

Польща» 

24.05.19 

м. Київ, 

Київський 

університет права 

НАН України  

 

Рассомахіна 

О.А., к.ю.н. 

очна/допо

відь 

 

18.  XX Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

4-6.06.2019р. 

Володимирський 

державний 

університет, м. 

Зелениця 

І.М. 

очна/допо

відь/стат

тя 

 



«Страхування в 

інформаційному 

суспільстві – 

місце, завдання, 

перспективи» 

Володимир, РФ  

19.  Міжнародна 

конференція 

«Розбудова 

системи 

забезпечення 

якості вищої 

освіти в 

Україні», 

Україна,  

11-12.06.2019, м. 

Київ, Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет,   

Мазаракі 

Н.А. д.ю.н., 

доцент 

очна/допо

відь 

 

https://knute.edu.

ua/file/NjY4NQ=

=/f6f31e5aff3d09

40b904a2c870b4f

edb.pdf 

20.  П’ята 

міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Проблеми 

теорії і 

практики 

виконання 

рішень судів та 

інших органів» 

13–14 червня 2019 

року, м. 

Хмельницький, 

Хмельницький 

університет 

управління та права 

імені Леоніда 

Юзькова. 

Фурса Є.І. 

к.ю.н., 

професор 

очна/допо

відь 

 

 

21. 1 Науково-

практична 

конференція 

«Модернізація 

цивільно-

правової 

відповідальності

» (Матвєєвські 

цивілістичні 

читання) 

18.10.19 

Україна, Київ, 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка. 

Ільченко 

Г.О., к.ю.н., 

доцент 

заочна/те

зи 

https://www.acad

emia.edu/418927

04/  

22.  Final 

dissemination 

conference 

"Promoting 

internationalizatio

n of research 

through 

establishment and 

operationalization 

of Cycle 3 Quality 

Assurance System 

in line with the 

European 

Integration" 

26-27.09.2019  

Вірменія, м. Єреван, 

Французький 

університет у 

Вірменії,   

 

Мазаракі 

Н.А. д.ю.н., 

доцент 

очна/ 

доповідь 

 

https://c3-

qa.com/wp-

content/uploads/2

018/10/Astana-

diss-

conf_programme.p

df  

https://www.academia.edu/41892704/
https://www.academia.edu/41892704/
https://www.academia.edu/41892704/
https://c3-qa.com/wp-content/uploads/2018/10/Astana-diss-conf_programme.pdf
https://c3-qa.com/wp-content/uploads/2018/10/Astana-diss-conf_programme.pdf
https://c3-qa.com/wp-content/uploads/2018/10/Astana-diss-conf_programme.pdf
https://c3-qa.com/wp-content/uploads/2018/10/Astana-diss-conf_programme.pdf
https://c3-qa.com/wp-content/uploads/2018/10/Astana-diss-conf_programme.pdf
https://c3-qa.com/wp-content/uploads/2018/10/Astana-diss-conf_programme.pdf
https://c3-qa.com/wp-content/uploads/2018/10/Astana-diss-conf_programme.pdf


23. 2

. 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

«Глобальні 

імперативи 

розвитку бізнесу 

та права»  

10-11.10.19 

м. Київ, КНТЕУ 

Ільченко 

Г.О., к.ю.н., 

доцент 

очна/тези https://knute.edu.

ua/file/MjIxNw=

=/0870480ab1c1

9c8e1dc4a85b94

c722eb.pdf  
Мазаракі 

Н.А. д.ю.н., 

доцент 

очна/допо

відь 

Гончаренко 

О.М., к.ю.н., 

доц. 

очна/тези 

Коренюк 

О.О. к.ю.н. 

очна/тези 

Коротка 

Н.О. к.ю.н. 

очна/тези 

Примак В.Д., 

д.ю.н. 

очна/тези 

Пальчук 

П.М., к.ю.н., 

доц. 

очна/тези 

Микитенко 

Л.А., к.ю.н., 

доц.  

очна/тези 

Тищенко 

Ю.В. к.ю.н., 

доц. 

очна/тези 

Рассомахіна 

О.А. к.ю.н., 

доц. 

очна/тези 

Нескородже

на Л.Л.., 

к.ю.н., доц. 

очна/тези 

24.  Третій щорічний 

круглий стіл 

студентів на 

тему: «Реформи 

законодавства в 

умовах 

євроінтеграції» 

15.10.2019 

ДТЕУ 

Нескородже

на Л.Л.  

організат

ор 

https://knute.edu.

ua/events/ipcc-

law 

25.  Інспекційний 

форум 

ПЕРЕВІРОК.NE

T  

17 жовтня 2019р. 

Кабінет міністрів 

України (Київ, вул. 

Десятинна, 12) 

Микитенко 

Л.А. 

очна/допо

відь 

 

 

https://i-

ua.tv/society/144

72-inspektsiinyi-

forum-

pereviroknet 

26.  28-й 

Міжнародний 

форум «Дні 

якості в Україні 

– 2019»,  

7.11.2019, м. Київ, 

КНЕУ ім. Гетьмана 

Букатова 

Д.М.  

очна/допо

відь 

 

 

https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/0870480ab1c19c8e1dc4a85b94c722eb.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/0870480ab1c19c8e1dc4a85b94c722eb.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/0870480ab1c19c8e1dc4a85b94c722eb.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/0870480ab1c19c8e1dc4a85b94c722eb.pdf
https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/0870480ab1c19c8e1dc4a85b94c722eb.pdf
https://i-ua.tv/society/14472-inspektsiinyi-forum-pereviroknet
https://i-ua.tv/society/14472-inspektsiinyi-forum-pereviroknet
https://i-ua.tv/society/14472-inspektsiinyi-forum-pereviroknet
https://i-ua.tv/society/14472-inspektsiinyi-forum-pereviroknet
https://i-ua.tv/society/14472-inspektsiinyi-forum-pereviroknet


27.  Правовий Брейн-

Ринг 

29.11.2019 

ДТЕУ 

Гончаренко 

О.М.  

організат

ор 

https://knute.edu.

ua/blog/read/?pid

=23097&uk 

 


