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ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ 

1. Міжнародне право як основа сучасного світопорядку. 

Білоус Т.В., студентка факультету 
міжнародноїторгівлі та права 
Київськогонаціональноготорговельно-
економічногоуніверситету, 
4 курс, група 4-1 

Встановлення змісту права в 
Міжнародному арбітражному 
суді 

Ганжа Є.О., студент 1-го курсу 
магістратури спеціальності «міжнародне 
право» факультету міжнародного права 
та торгівлі Київського національного 
торговельно-економічного університету, 
Київ, Україна 

 

 

Правосуб’єктність фізичних 
осіб в міжнародному 
приватному праві 

Іщенко В.В.,викл. кафедри публічного права 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», м. Київ, Україна 
 

Невизнані та частково визнані 
держави в сучасному 
міжнародному праві 

КамінськаН.В., докт. юрид. наук, 
проф., професор кафедри гуманітарних 
та загально-правових дисциплін 
Національної академії внутрішніх 
справ (м. Київ, Україна) 
 

 Міжнародна інформаційна 
безпека в умовах глобалізації та 
інтеграції 
 

Самойленко А.К., 
студент 1 курсу освітнього ступеня 
магістра, групи 10м 
КНТЕУ(м.Київ, Україна) 
 

Інститут міжнародного 
захисту жінок 

 

 

 

2. Актуальні питання міжнародної правосуб’єктності України. 
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Аль Саєд Ахмед Мохаммед., 
студент 3 курсу групи А 
юридичний факультет 
Донецький Національний Університет 
Імени Василя Стуса 

Звернення з конституційною 
скаргою до конституційного 
суду в закордонних країнах та 
запровадження інституту 
конституційної скарги в Україні 

 
Білоус Т. В., ФМТП 4-1,Київський 
національний 
торговельно-економічний 
університет (м. Київ, Україна) 
національний торговельно-
економічного університету 
 

Політичні права людини і 
громадянина як одна з основ 
законодавства України 

Карапетян А.Р., 
 аспірат 1-го курсу кафедри 
міжнародного публічного права  
Київського національного торгово-
економічного університету,  
адвокат, місто Харків, Україна 
 

Нормативне регулювання 
газової галузі енергетики у 
законодавстві Європейського 
Союзу 

Нижній Т.В., аспірант 1-го року 
навчання, КНТЕУ, Київ, Україна 

 
 

Перспективи використання 
світового досвіду електронного 
урядування в Україні(правовий 
аспект) 
 

Степанюк М.С., студентка 5 курсу 
Київського національний 
торговельно-економічного 
університету 
Плахотнюк Н. В., к. ю. н., доц. 
кафедри міжнародного публічного 
права Київського 

Проблеми правового 
регулювання здійснення 
електронної комерції фізичними 
особами 
 

 

 

 

 



5 

 

3. Міжнародно-правове забезпечення сталого економічного 
розвитку. 
Бохан А.В., к.е.н., доцент  
докторант кафедри 
міжнародних економічних 
відносин Київського 
національного торговельно-
економічного університету 

 

Дипломатизація розвитку 
еколого-економічних 
правовідносин 
 
 

Дерунець Н.О., аспірантка 3 року 
навчання кафедри міжнародного 
публічного права 
КНТЕУ 

Поняття торговельного 
представництва та торговельно-
економічної місії 

Іващенко Д.Є.,асистент кафедри 
міжнародногопублічного права 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету 

Концепція сталого розвитку в 
контексті економічного розвитку 
людства 

Уманців В.Ю., студент ФМТП, ІІ к., 
11 гр., 
Київський національний 
торговельно-економічний 
університет, 
м. Київ, Україна 

 

Правовий режим іноземного 
інвестування в Україні 

Щебетун І.С., 
К.ю.н., доцент, доцент кафедри 
конституційного, 
Міжнародного і кримінального права 
Донецького національного 
університету  
Імені Василя Стуса 
 

Розвиток територій в рамках 
«зеленої економіки» 
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4. Правопорядок в міжнародній торговельній системі. 

Бурман В.В., студентка 1 курсу 
магістратури  Київського 
національного торговельно-
економічного університету,     
м. Київ, Україна 

Особливості правового захисту 
іноземних інвесторів в Україні 
 

 

5. Тенденції у вирішенні міжнародних спорів мирними засобами 

Вєнкова Н.В., ФМТП 4-
1,Київський національний 
торговельно-економічний 
університет (м. Київ, Україна) 

 
 

Механізми вирішення спорів у 
СОТ як засіб ефективної реалізації 
принципу мирного вирішення 
міжнародних спорів 

 

Бондарєва К.Д., студентка 
факультету міжнародної торгівлі 
та права Київського національного 
торговельно-економічного 
університету,4 курс, група 4-1  
Домченко О.О., студентка 
факультету міжнародної торгівлі 
та права Київського національного 
торговельно-економічного 
університету,4 курс, група 4-1  

 
 

Арбітрабельність спорів у 
міжнародному комерційному 
арбітражі 

Загура В.К., студентка групи 13м 
Факультету міжнародної торгівлі 
та права Київського національного 
торговельно-економічного 
університету,  
м. Київ, Україна 

Концепція спадщини у діяльності 
змішаних судових установ 

Кірда А. В.,ФМТП 4-1, Київський 
національний торговельно-
економічний університет (м. Київ, 
Україна 

Міжнародно-правові способи 
захисту іноземних інвестицій 

Сергійчук Л.Ю.,  
студентка 1 курсу освітнього 
ступеня магістра, групи 10-м 

Деякі аспекти застосування 
принципу мирного вирішення 
спорів в міжнародному праві 
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Київський національний 
торговельно-економічний 
університет,  
(м. Київ, Україна) 

 

 

 

6. Сучасні військові конфлікти і виклики міжнародному 

гуманітарному праву. 

Вишневський О. С.,  здобувач 
ступеня вищої освіти магістра 
факультету №2 НАВС 

 
 

Проблеми забезпечення 
міжнародної безпеки на 
сучасному етапі 

Deshko L.N.,PhD., Head of Public 
International Law department 
Kiev National University of trade and 
economics 
 

Contemporary humanitarian law and 
ukranian legislation on internally 
displaced persons 

Крівов В.А., студент 1 курсу 
освітнього ступеня магістра, групи 
10мКиївський національний 
торговельно-економічний 
університет, (м.Київ, Україна) 

 

Актуальні питання міжнародного 
гуманітарного права на фоні 
сучасних військових конфліктів 
 

Шкребтієнко А.Г., студентка 1 
курсу магістратури Київського 
національного торговельно-
економічного університету, м.Київ, 
Україна 

Особливості міжнародного-
правового регулювання боротьби 
з тероризмом 
 

Яковенко К.С., студентка 13м 
групи Київського національного 
торговельно-економічного 
університету 

Реалізація права на працю як одна 
зі складових статусу біженця на 
теренах європейського союзу 
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7. Актуальні питання міжнародного морського права. 

Гончаренко В. В., аспірант 2-го 
курсу навчанняфакультету 
міжнародного торговельного права 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету, місто Київ, Україна 

 

Розвиток зручних прапорів та 
занепад національної робочої сили 
 

Жарікова Ганна Андріївна, 
студентка 6 курсу факультету 
соціології та права, Національного 
технічного університету 
України«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

Поняття та особливості договору про 
перевезення вантажу морським 
шляхом 

Жарікова Ганна Андріївна, 
студентка 6 курсу факультету 
соціології та права, Національного 
технічного університету 
України«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

Статус учасників морського 
перевезення вантажу 

 
8.Теоретико-правові аспекти взаємозв’язку і взаємодії 
національного та міжнародного права. 
Білоус Т. В., студентка факультету 
міжнародної торгівлі та права 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету група 4-1, (м. Київ, 
Україна) 

 
 

Місце міжнародного приватного 
права в правовій системі та його 
співвідношення із міжнародним 
публічним правом в сучасних 
умовах 
 

Братко І.В., доцент кафедри 
міжнародного права, к.ю.н.,  
доцент кафедри міжнародного 
публічного права КНТЕУ 

Міжнародні суди у розвитку 
міжнародного права 
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Вєнкова Н.В., ФМТП 4-
1,Київський національний 
торговельно-економічний 
університет (м. Київ, Україна) 

Теоритичні засади розуміння 
міжнародного адміністративного 
права 

 
Васильчук А.В.студентка групи 10м 
Факультету міжнародної торгівлі та 
права Київського національного 
торговельно-економічного 
університету м. Київ, Україна 

Тлумачення принципу верховенства 
права у практиці Європейського суду з 
прав людини 

 
Влащенко С. С., аспірант кафедри 
загально-юридичних дисциплін 
Київського університету туризму, 
економіки і права (м. Київ, 
Україна) 

 

Міжнародно-правові акти в 
системі джерел регулювання права 
особи на доступ до публічної 
інформації 

 

ДомченкоО.О.,студентка 
факультету міжнародної торгівлі 
та права Київського національного 
торговельно-економічного 
університету. 

 
 

Сучасний стан та перспективи 
удосконалення системи державних 
закупівель в контексті 
інтеграційних процесів України 
 

Задоровський М. Г., здобувач 
ступеня вищої освіти магістра 
факультету №2 Національної 
академії внутрішніх справ (м. Київ, 
Україна) 

Запобігання порушень 
міжнародно-правових норм під час 
проведення люстрації 

Йолтуховський В.В., 
студент 3 курсу групи А, 
Юридичного факультету  
Донецький національний 
університет ім. Василя Стуса 

Процедури подання 
індивідуальних звернень згідно з 
Європейською конвенцією та 
Міжнародним пактом про 
громадянські та політичні права 
(МПГПП) 

Кірда А.В., ФМТП 4-1, Київський 
національний торговельно-
економічний університет (м. Київ, 
Україна) 
 

Модернізація 
адміністративного права до 
вимог законодавства 
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Європейського Союзу 

Костюк Н.П., ст. викладач 
кафедри права ВТЕІ КНТЕУ, 
м. Вінниця, Україна 

 
 

Запозичення зарубіжного досвіду 
діяльності префектів для України 

 

Косяк Н. В., здобувач ступеня 
вищої освіти магістра факультету №2 
Національної академії внутрішніх 
справ (м. Київ, Україна) 

Міжнародно-правові засади 
співпраці Організації Об’єднаних 
націй та України у сфері прав 
людини 

Лукиянчук К.А., студентка 2 
курса, Национальный технический 
университет Украины «Киевский 
политехнический институт имени 
Игоря Сикорского», Киев, Украина 
Мищенко А.Ю., студентка 2 
курса, Национальный технический 
университет Украины «Киевский 
политехнический институт имени 
Игоря Сикорского», Киев, Украина 

Правовое регулирование брака с 
иностранцем в некоторых 
европейских и мусульманских 
странах 

Мігалі Н.І., студентка 1 курсу 
навчання освітнього ступеня 
магістра кафедри міжнародного 
права Київського національного 
торговельно-економічного 
університету м. Київ, Україна                   

Деякі аспекти захисту прав 
людини у рамках Ради Європи 

 

Скляров О. І., здобувач ступеня 
вищої освіти магістра факультету 
№2 Національної академії 
внутрішніх справ (м. Київ, 
Україна) 

 
 

Проблеми впровадження 
стандартів НАТО в українські 
реалії 
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Скоропад Т.І., студентка 
факультету міжнародної торгівлі 
та права 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету,1 курсу, група 10м 
 

Щодо основних методів усунення 
конкуренції податкових 
юрисдикцій держав 

Скрипник В.В., студентка 5 курсу 
Київського національний 
торговельно-економічного 
університету 

Актуальні питання адаптації 
національного законодавства 
України щодо захисту інвалідів до 
міжнародних стандартів 

Тищенко Ю.В., к.ю.н., доцент, 
доцент кафедри міжнародного 
приватного, комерційного та 
цивільного права , Київського 
національного торговельно-
економічного університету 

 

Міжнародно-правове регулювання 
забезпечення прав споживачів 

 
 

 


