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Порядок роботи конференції 8 грудня 2016 року 

10.30 – 11.00 реєстраціяучасників;  

11.00 – 11.45 урочистевідкриттяконференції;  

11.45 – 12.00 перерва;  

12.00 – 13.45 робота у секціях за дискусійними платформами;  

13.45 – 14.00 перерва;  

14.00 – 14.30 підбиттяпідсумків. 

Регламент роботи 

Доповідь на пленарному засіданні – 10хв 

Виступ в обговоренні – 5 хв 

Довідки – 3 хв 

 

Дискусійні платформи конференції 

1. Міжнародне право як основа сучасного світопорядку. 

2. Міжнародне право на захисті прав людини та народів. 

3. Актуальні питання окремих галузей сучасного міжнародного 

публічного права. 
 

 

© Київськийнаціональнийторговельно- 
економічнийуніверситет, 2016 

 



УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вітальне слово 

Ладиченко Катерина Іллівна – декан факультету міжнародної торгівлі та 
права Київського національного  торговельно-економічного університету, 
кандидат економічних наук, доцент 

Дешко Людмила Миколаївна – завідувач кафедри міжнародного 
публічного права Київського національного  торговельно-економічного 
університету, кандидат юридичних наук, доцент. 

Пленарне засідання 

Іващенко Д.Є. асистент кафедри 
міжнародного публічного права 
КНТЕУ 

Концепція сталогорозвиткув 
контексті економічного розвитку 
людства 

 
Ravlinko A. – student of  the 
international trade and law faculty, 
group 4-1, KNUTE 

The role of modern international 
law: doctrine and realities 

 
Pereverziev V. student of the 
international trade and law faculty, 
group 4-1 KNUTE 

Institutional relationship of 
International Criminal Court and 
Security Council 
 
 

Волотек А.О. студентка 
факультету міжнародної торгівлі 
та права, групи 1 м КНТЕУ 

Міжнародно-
правовіаспектизахисту прав 
людини в умовахстихійного 
лиха 

 
Лесенко О. студент факультету 
міжнародної торгівлі та права, група 
1м-13 КНТЕУ 
 

Что такое Международный 
уголовний суд и почему некоторые 
не хотят с ним сотрудничать? 

Самойленко А.К. студент 
факультету торгівлі та права, 
групи 1м-10 КНТЕУ 

Деякі аспекти захисту прав дітей 
у міжнародних і внутрішніх 
збройних конфліктах 

 
Вєнкова Н.В.,Кірда А.В.  
студентки  факультету міжнародної 
торгівлі та права, групи 4-1 КНТЕУ 

Директива Європейського 
Союзу про рівну оплату праці як 
важливий міжнародний 
документ на шляху досягнення 



ґендерної рівності 

 

ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ 

1. Міжнародне право як основа сучасного світопорядку 

Баргамон Н.І.студентка  
факультету міжнародної торгівлі 
та права, групи 4-1 КНТЕУ 

Юридичний аналіз компетенції Ради 
Безпеки ООН щодо підтримання 
міжнародного миру та безпеки  
 

Бондарчук А.Ю. студентка 
факультету міжнародної  
торгівлі та права, група 1м-13 
КНТЕУ 
 

Щодо питання міжнародної протидії 
тероризму 
 

Кушнір  Д.В. студентка факультету 
міжнародної торгівлі та права, 
групи 4-1, КНТЕУ 

Перспективи реформування Ради 
Безпеки Організації Об єднаних 
Націй 
 

Білоус Т.В. студентка факультету 
міжнародної торгівлі та права, 
групи 4-1 КНТЕУ 

Встановлення змісту права у 
міжнародному арбітражному суді 

 

 



 

2. Міжнародне право на захисті прав людини та народів 
Гончарова Ю.А. старший викладач 
кафедри міжнародного публічного 
права КНТЕУ 
 

Международное право на страже 
защиты семейных ценностей 

Григоренко М.В. студентка 
факультету міжнародної торгівлі та 
права, групи 4-1, КНТЕУ 

Особливості захисту прав людини у 
міжнародному праві 

 

Дешко Л.М., завідувач 
кафедри міжнародного 
публічного права КНТЕУ 

Особливості юрисдикції 
Європейського суду з прав 
людини 

Рубан О.І. студентка факультету 
міжнародної торгівлі та права, 
групи 4-1, КНТЕУ 

Запровадження міжнародних 
стандартів забезпечення прав осіб із 
проблемами психічного здоров’я у 
країнах східної Європи  
(на прикладі Болгарії, Польщі, Чехії 
та Угорщини) 

Микитенко Л.А. к.ю.н., доцент 
кафедри приватного, комерційного 
та цивільного права КНТЕУ 

Позбавлення прав споживачів: 
спланованість чи випадковість? 
 
 

Радченко С. студентка факультету 
міжнародної торгівлі та права, 
групи 1 м КНТЕУ 

Актуальні аспекти міжнародно-
правового механізму захисту прав 
людини 
 

Лисенко Д. студентка юридичного 
інституту Російського університету 
дружби народів, 5 курс 

Биоэтические права в 
международном праве 

 

Довганюк Н.О. студентка 
факультету міжнародної торгівлі та 
права, групи 7 КНТЕУ 

Міжнародний захист трудових прав 
громадян 

Савчинець Є.Є. студентка 
факультету міжнародної торгівлі та 
права, групи 10м КНТЕУ 

Проблема сирітства дітей у світі та 
перспективи її вирішення 

Олефіренко Є.В. студент 1 
курсупрограми LL.M.  
Вільнюського університету 

 

   Питання визначення прав 
ккорінних народів у 
мміжнародному праві 

 

 



 

3. Актуальні питання окремих галузей сучасного 

міжнародного публічного права 

 
Mishchuk K., faculty of International 
Relations and European Administration, 
WarsawUniversity 
Goncharova Y. senior lecturer of 
international trade and law faculty, 
KNUTE 
 

The problem of the doctrine of 
preemptive self-defense, advocated by 
USA during actions against Iraq in the 
content of International Law of 
Warfare 
 

Лисенко Д.студентка юридичного 
інституту Російського університету 
дружби народів, 5 курс 
 

Защита права собственности в 
международном праве 
 

Домченко О.О.студентка  
факультету міжнародної торгівлі та 
права, групи 4-1 КНТЕУ 

Участь України у міжнародному 
військовому співробітницві  
 
 

Вєнкова Н.В. студентка факультету 
міжнародної торгівлі та права, групи 
4-1 КНТЕУ 

Арбітрабельність у Міжнародному 
комерційному арбітражі 
 
 

Лола О.С. студентка факультету 
міжнародної торгівлі та права, групи 
4-1 КНТЕУ 

Участь міжнародних організацій у 
розслідуванні злочинів 
міжнародного характеру  

 
Дан А. В. студентка міжнародної 
торгівлі та права, групи 2 - 1м КНТЕУ 

Генеза правового регулювання 
міжнародної технічної допомоги 
 

Літовченко А.А. студентка 
міжнародної торгівлі та права, групи 
4-1 КНТЕУ 

Деякі особливості впровадження 
справ у міжнародному 
комерційному арбітражному суді 
 

Скоропад Т.І.студентка факультету 
міжнародноїторгівлі та права, групи 
10 КНТЕУ 

Гармонізація і укладення 
міжнародних договорів як основні 
методи усунення конкуренції 
податкових конкуренції юрисдикції 
держав  
 

Дерунець Н.О.аспірантка 
кафедриміжнародногопублічного 
права КНТЕУ 

Привілеї та імунітети як основа 
захисту прав дипломатичного 
персоналу 



 
Кірда А.В. студентка факультету 
міжнародної торгівлі та права, групи 
4-1 КНТЕУ 

Міжнародний комерційний 
арбітраж як спосіб вирішення 
міжнародних спорів 
 

Олефіренко Є.В. студент 1 
курсупрограми LL.M. Вільнюського 
університету 

Види та регламентація збройних 
конфліктів 
 

 
 


