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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

ОМЕЛЬЧУК Олег Миколайович, ректор Хмельницького університету 

управління та права; 

КРУПЧАН Олександр Дмитрович, директор Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; 

МІСІНКЕВИЧ Леонід Леонідович, перший проректор з наукової роботи 

Хмельницького університету управління та права; 

ГАЛЯНТИЧ Микола Костянтинович, заступник директора з наукової 

роботи Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії 

правових наук України; 

ВОЙТЮК Ігор Михайлович, проректор з економічної та 

адміністративно-господарської роботи Хмельницького університету 

управління та права; 

НАГНИБІДА Володимир Іванович, декан юридичного факультету 

Хмельницького університету управління та права; 

КОРОЛЬ Володимир Іванович, завідувач відділу стратегічних 

міжнародно-правових досліджень Науково-дослідного інституту 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України; 

ГРИНЬКО Світлана Дмитрівна, завідувач кафедри цивільного права та 

процесу Хмельницького університету управління та права; 

ПРИМАК Володимир Дмитрович, завідувач лабораторії з проблем 

адаптації цивільного законодавства України до стандартів ЄС  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; 

БІЛОУСОВ Юрій Валерійович, провідний науковий співробітник відділу 

стратегічних міжнародно-правових досліджень Науково-дослідного 

інституту приватного права і підприємництва імені академіка 

Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. 
 

 

Робоча група  

О. Павлик, О. Нагорна, В. Чорна, О. Димінська, О. Шупінська,  
О. Посикалюк, О. Якимишин. А. Красюк, А. Царук 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 
Місце проведення — Музей Хмельницького університету  

управління та права,  

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8 

 

Розпорядок роботи:  

 

02.10.2015 р.  09.30 – 10.00 — реєстрація;   

   10.00 – 10.15 — відкриття конференції; 

   10.15 – 11.30 — перше засідання; 

   11.30 – 12.00 — перерва;  

   12.00 – 13.30 — друге засідання;  

   13.30 – 14.30 — перерва;  

   14.30 – 16.00 — третє засідання;  

 

03.10.2015 р.  10.00 – 11.30 — четверте засідання; 

   11.30 – 12.00 — перерва;  

   12.00 – 13.30 — п’яте засідання;  

   13.30 – 14.00 — підведення підсумків. 

 

Регламент:        

  основні доповіді —   до 10 хв.  

  повідомлення —   до 5 хв.  

  обговорення —   до 10 хв. 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вступне привітальне слово ректора  

Хмельницького університету управління та права,  

доктора юридичних наук, професора  

Олега Миколайовича ОМЕЛЬЧУКА. 

Вступне привітальне слово директора  

Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук 

України, доктора юридичних наук, професора, дійсного члена  

(академіка) Національної академії правових наук України  

Олександра Дмитровича КРУПЧАНА. 

 

 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ 

Теоретико-методологічні проблеми модернізації  

приватного права в сучасних умовах  

 
Doctor of Humanistic Arts (Ph.D.)  

Grzegorz ZAJĄC,  

(Bolesław Markowski Higher School of Commerce in Kielce, Poland) 

Impact of Globalization on the Economic Safety 

 
доктор юридичних наук, професор,  

член-кореспондент Національної академії правових наук України  

СТЕФАНЧУК Руслан Олексійович  

(Національна академія прокуратури України, м. Київ, Україна) 

Актуальні проблеми уніфікації цивільного законодавства України  

 
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник 

КОРОЛЬ Володимир Іванович 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  

м. Київ, Україна) 

Концептуально-правові проблеми імплементації Україною 

проєвропейської модернізаційної парадигми 
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доктор юридичних наук 

БЕЗУХ Олександр Васильович 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Дуалізм приватного права в регулюванні економічних відносин: 

українські реалії 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

ДЖУРАЄВА Олена Олексіївна 

(Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса, Україна) 

Розвиток приватного права у сучасній державі: теоретико-

правовий аспект 

 

 

 
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ 

Процеси гармонізації приватного права  

 
кандидат юридичних наук, доцент  

ДАВИДОВА Наталія Олександрівна  

(Університет сучасних знань, м. Київ, Україна)  

Інституційна автономія вищого навчального закладу 

(європейський, американський та український досвід) 

 
PhD in Law, Associate professor 

Darya LANDO  

(Belarusian State University)  

Ensuring Harmonisation of Contract Law at Regional Level  

 
доктор юридичних наук, доцент 

ДІКОВСЬКА Ірина Андріївна  

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)  

Укладення договорів відповідно до DCFR 
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доктор права 

ХАЛАБУДЕНКО Олег Анатолійович 

(Міжнародний вільний університет Молдови (ULIM),  

м. Кишинів, Республіка Молдова) 

Консенсусна система переходу права власності vs. система 

традиції: компроміс в Модельних правилах європейського 

приватного права (DCFR) 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

ДИМІНСЬКА Олена Юріївна 

(Подільська лабораторія Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових 

наук України, Хмельницький університет управління та права, 

м. Хмельницький, Україна)  

Вплив процесів уніфікації договірного права ЄС на розвиток 

договірного права України 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

МИХАЙЛІВ Марія Омелянівна 

(Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна)  

Відносини у сфері надання міжнародної технічної допомоги: 

проблеми та перспективи розвитку  

 
МИКИТА Ірина Русланівна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Роттердамські правила: плюси та мінуси нового міжнародного 

режиму правового регулювання договірних відносин у сфері 

міжнародних морських перевезень вантажів 

 
кандидат юридичних наук, доцент  

ПОСИКАЛЮК Олег Олександрович  

(Подільська лабораторія Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових 

наук України; Хмельницький університет управління та права, 
м. Хмельницький, Україна)  

Механізми примусової продажу акцій squeeze-out: досвід ЄС та 

перспективи впровадження в законодавство України 
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доктор юридичних наук, доцент 

ОТРАДНОВА Олеся Олександрівна 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)  

Цивільні делікти та Репарації як наслідок порушення прав 

людини: співвідношення понять  

 
доктор юридичних наук  

ПРИМАК Володимир Дмитрович 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  

м. Київ, Україна) 

Шляхи адаптації інституту відшкодування моральної шкоди до 

європейських і світових стандартів  

 
кандидат юридичних наук  

СЛОБОДЯН Олена Миколаївна  

(Національна академія прокуратури України, м. Київ, Україна) 

Проблемні аспекти гармонізації деліктного законодавства в Європі 

 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 

СОЛТИС Ніна Борисівна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Договори про спадкування у законодавстві країн Європейського 

Союзу 

 
кандидат юридичних наук 

ГЕТМАНЦЕВ Максим Олександрович 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  

м. Київ, Україна) 

Компаративістське дослідження загальних тенденцій розвитку 

спадкового права пострадянських держав на сучасному етапі 

 



 8 

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник 

МИРОНОВА Галина Анатоліївна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Принцип особистої автономії у паліативній медицині: 

європейський досвід для України 

 
кандидат юридичних наук, доцент  

ЧОРНА Жанна Леонтіївна  

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна)  

Емансипація неповнолітніх за законодавством країн СНД 

 
кандидат історичних наук 

ШЕВЧЕНКО Ольга Миколаївна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Правовий режим духовних навчальних закладів в світській 

державі (європейський досвід) 

 
ШУПІНСЬКА Олена В’ячеславівна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Колізійне регулювання відносин власності у міжнародному 

приватному праві країн ЄС і СНД 

 
ГОНЧАРОВ Ігор Миколайович, 

(Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності  
Національної академії правових наук України, м. Київ, Україна) 

Особливості правового регулювання кондикційних зобов’язань в 

Балтійських країнах  
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ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ 

Розвиток національного права  

в контексті євроінтеграції  

 
доктор юридичних наук, доцент 

ГРИНЬКО Світлана Дмитрівна 

(Подільська лабораторія Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових 

наук України; Хмельницький університет управління та права, 

м. Хмельницький, Україна)  

Деліктне право Німеччини та України: порівняльно-правовий 

аналіз 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

ЯНОВИЦЬКА Галина Богданівна 

(Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна)  

Споживчі правовідносини як специфічна форма приватноправової 

та публічно-правової взаємодії суб’єктів 

 
кандидат юридичних наук  

ГОГОЛЬ Богдан Миколайович  

(Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна) 

Забезпечення збереження конфіденційності інформації в умовах 

євроінтеграції  

 
кандидат юридичних наук, доцент  

БОРИСЛАВСЬКА Марина В'ячеславівна  

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна)  

Інститут опіки та піклування за законодавством України та 

зарубіжних країн 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

КУЛІНІЧ Ольга Олексіївна 

(Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса, Україна) 

Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та 

перспективи розвитку 
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СЕРДЕЧНА Ірина Леонідівна  

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна)  

Особливості правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами 

за законодавством України та країн СНД 

 
кандидат юридичних наук, доцент  

ВАТРАС Володимир Антонович  

(Подільська лабораторія Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових 

наук України; Хмельницький університет управління та права, 
м. Хмельницький, Україна)  

Проблеми застосування міжнародних договорів України у 

регулюванні сімейних відносин 

 
ПОПОВИЧ Тетяна Григорівна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Особливості застосування стандартизації в умовах набуття 

чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 

 
АБРОСІМОВ Сергій Анатолійович 

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна)  

Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану 

мережу за законодавством України та законодавством ЄС 

 
доктор юридичних наук, доцент  

БАКАЛІНСЬКА Ольга Олегівна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  

м. Київ, Україна) 

Вплив процесів євроінтеграції та глобалізації на розвиток 

інституту захисту прав суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції 

 



 11 

ЗЕЛЕНИЦЯ Ірина Михайлівна  

(Київський національний торговельно-економічний університет,  

м. Київ, Україна)  

Актуальні проблеми контролю за економічною концентрацією 

суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграції  

 
кандидат юридичних наук, доцент 

ХАНИК-ПОСПОЛІТАК Роксолана Юріївна 

(Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна)  

Принципи незалежності та неупередженості як одні з базових при 

створенні інституту фінансового омбудсмена в Україні  

 

 

 

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ 

Окремі проблеми модернізації  

національного приватного права  

 
кандидат юридичних наук, доцент 

АНДРУШКО Алла Володимирівна  

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна)  

Баланс інтересів: правова природа поняття  

 
кандидат юридичних наук  

ШТАНЬКО Артем Олександрович,  

(Національна академія прокуратури України, м. Київ, Україна)  

Особливості визнання права у системі способів судового захисту 

майнових цивільних прав та інтересів 

 
кандидат юридичних наук, доцент  

ЗОЗУЛЯК Ольга Ігорівна  

(Юридичний інститут Прикарпатського національного університету  

імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна)  

Дискусійні питання врегулювання правового становища 

непідприємницьких юридичних осіб в Україні  
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кандидат юридичних наук, доцент 

ЮРКЕВИЧ Юрій Миколайович 

(Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна)  

Цивільно-правові аспекти захисту прав та інтересів державних 

господарських об’єднань (на основі прикладів з судової практики) 

 
БЕСАРАБЧИК Влада Олександрівна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Поняття та ознаки дошкільних навчальних закладів як учасників 

цивільних відносин 

 
СЕРГІЙКО Олена Вікторівна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Сутність та рівні дерегулювання підприємництва в сучасних 

умовах 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

ЛОГВІНОВА Марія Володимирівна 

(Юридичний інститут Прикарпатського національного університету  

імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна)  

Стан і проблеми розробки цілісного вчення про сімейний договір 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

БУЛЕЦА Сібілла Богданівна 

(Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна)  

Види цивільно-правових договорів при здійсненні медичної 

діяльності 

 
ПАРАКУДА Ірина Вікторівна  

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)  

Господарські складські договори та складські документи 
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ОРЛЕНКО Борис Миколайович 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)  

Співвідношення понять «дилер» та «офіційний дилер» : теоретико-

правовий аспект 

 
кандидат юридичних наук  

САМБІР Ольга Євгенівна  

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна)  

Проблеми застосування суброгації в страхових правовідносинах 

 
ГОЛОВАЧОВА Анастасія Сергіївна 

(Святошинського районного суду міста Києва, м. Київ, Україна) 

Види джерел правового регулювання посередницької діяльності у 

страхуванні та перестрахуванні: теоретичні аспекти 

 
кандидат юридических наук, доцент  

БОГУСТОВ Андрей Алексеевич 

(Гродненский филиал «БИП - Институт правоведения»,  

г. Гродно, Республика Беларусь) 

Теоретические проблемы трансформации понятия «ценная 

бумага» в праве Республики Беларусь 

 
КОСТЯНЧУК Наталія Михайлівна 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)  

Організаційно-правові засади ріелторської діяльності, її 

сертифікація та стандартизація 

 

кандидат юридических наук, доцент 

МИНЬКО Наталья Сергеевна 

(Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО», г. Минск, Республика Беларусь) 

Порядок государственной регистрации земельных участков, прав 

на них и сделок с землей 
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кандидат юридических наук, доцент 

КАЦУБО Светлана Петровна 

(Гомельский государственный технический университет  

имени П. О. Сухого, г. Гомель, Республика Беларусь)  

Об охране труда в сельском хозяйстве Республики Беларусь 

 
ЖАРКО Ольга Григорівна 

(Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна)  

Цивільні правовідносини співавторства 

 
ХУДЕНКО Олександр Олександрович 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Характеристика та види обмежень, які спрямовані на поділ ринку, 

в узгоджених діях суб’єктів господарювання щодо прав 

інтелектуальної власності 

 
кандидат юридических наук, доцент 

ЦЕГЕЛЬНИК Ольга Владимировна 

(Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь)  

К вопросу о формировании инвестиционного права Республики 

Беларусь 

 
ЗЕЛІНСЬКИЙ Андрій Миколайович  

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна)  

До питання про модернізацію фармацевтичного права України 
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П’ЯТЕ ЗАСІДАННЯ 

ADR у системі захисту прав суб’єктів приватного права. 

Модернізація процесуального законодавства  

 

 

Prof. Eyk UEBERSCHÄR 

(Universität Potsdam, Potsdam, Deutschland) 

Mediation und Gerichtsverfahren im Vergleich 

 
доктор юридических наук, профессор 

ИСАЕНКОВА Оксана Владимировна  

(Юридический институт правового администрирования  

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 
г. Саратов, Российская Федерация)  

Развитие альтернативных способов разрешения гражданско-

правовых споров на постсоветском пространстве: на примере 

медиации в России 

 
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный юрист Республики Беларусь 

КАМЕНКОВ Виктор Сергеевич 

(Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь) 

Медиация по трудовым спорам в Беларуси и за рубежом 

 

Dr. Vigita VĖBRAITĖ  

(Vilnius University, Vilnius, Lithuania) 

Development of Mediation in Baltic States 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА Надія Леонтіївна  

(Подільська лабораторія Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових 

наук України, Хмельницький університет управління та права, 
м. Хмельницький, Україна)  

Медіація: проблеми та перспективи застосування в Україні 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
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кандидат юридических наук, доцент 

МИСАРЕВИЧ Наталия Валентиновна 

(Гродненский филиал ЧУО «БИП-Институт правоведения»,  

г. Гродно, Республика Беларусь) 

Исторические аспекты функционирования института 

примирительных процедур на белорусских землях 

 
кандидат юридических наук, доцент 

ЦЕГЕЛЬНИК Ольга Владимировна 

(Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь)  

Основные тенденции развития альтернативного разрешения 

споров в Республике Беларусь 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

НАВРОЦЬКА Юлія Вячеславівна 

(Львівський національний університету імені Івана Франка, м. Львів, Україна) 

Правові механізми досудового врегулювання спорів за участі судді: 

концепція запровадження в Україні 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

ВАСИЛЬЄВА-ШАЛАМОВА Жанна Віталіївна 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна)  

Взаємодія між медіацією та цивільною процедурою: корисний 

досвід для України  

 
кандидат юридичних наук  

МАРКОВА Олена Олегівна 

(Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, 

м. Суми, Україна)  

Щодо питання про інституалізацію процедури медіації в 

цивільному праві і процесі України: організаційно-логічний підхід 

 
кандидат юридичних наук, доцент 

РОМАНАДЗЕ Луіза Джумберовна 

(Одеський національний економічний університет) 

Особливості медіації як альтернативного способу вирішення 

спорів 
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РИЖУК Ірина Володимирівна 

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна) 

Альтернативне вирішення спорів: досвід Італії 

 

ПОЖОДЖУК Роман Васильович 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  
м. Київ, Україна) 

Окремі види альтернативних способів вирішення спорів у сфері 

електроенергетики 

 

Candidate of Law Sciences (Ph. D.), Associate professor 

Volodymyr NAGNYBIDA 

(Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship named after 

academician F. G. Burchak, Podillia region laboratory on the problems of 
adaptation of civil legislation of Ukraine to EU standards) 

Applicable Law Rules in the International, European and National 

Arbitration Law Sources  

 

кандидат юридических наук, доцент 

САМАРИН Вадим Игоревич 

(Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь)  

Гражданский иск как средство защиты интересов юридического 

лица в уголовном процессе Беларуси 

 

кандидат юридичних наук, професор  

БІЛОУСОВ Юрій Валерійович 

(Подільська лабораторія Науково-дослідного інституту приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових 

наук України, Хмельницький університет управління та права, 
м. Хмельницький, Україна)  

Приватне виконання: європейський досвід та перспективи його 

використання в Україні 

 

кандидат юридичних наук 

ВЕРБА-СИДОР Ольга Богданівна  

(Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна) 

Запровадження інституту приватних виконавців в українське 

законодавство як одна із вимог на шляху до євроінтеграції 
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ГАРІЄВСЬКА Мирослава Богданівна  

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна) 

Судові витрати як складова принципу доступності правосуддя: 

порівняльно-правовий аспект 

 
кандидат юридичних наук  

КІРІЯК Оксана Василівна 

(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,  

м. Чернівці, Україна)  

Провадження у справах про визнання необґрунтованими активів 

та їх витребування 

 
кандидат юридичних наук, доцент  

ТРАЧ Оксана Михайлівна  

(Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, Україна) 

Скасування судових рішень як повноваження суду апеляційної 

інстанції у цивільному процесі: порівняльно-правове дослідження  

 
кандидат юридичних наук  

МЕЛЬНИК Ярослав Ярославович 

(Інститут законодавства Верховної Ради України, м. Київ, Україна)  

Забезпечення виконання висновків Верховного Суду України в 

цивільному судочинстві 

 
КОСОВСЬКИЙ Леонід Миколайович 

(Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

м. Київ, Україна)  

Щодо особливостей рішення суду у цивільних справах з іноземним 

елементом 

 
кандидат юридичних наук 

ШТЕФАН Анна Сергіївна 

(Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності  

Національної академії правових наук України, м. Київ, Україна)  

Доказування у цивільному судочинстві: право чи обов’язок?  
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ШАМАНОВА Регина Александровна 

(Юридический институт правового администрирования  

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»,  
г. Саратов, Российская Федерация) 

Целевые установки гражданского судопроизводства на 

современном этапе 

 

ЛЕВКІВСЬКА Світлана Анатоліївна 

(Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  

імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України,  

м. Київ, Україна) 

Окремі процесуальні проблеми розгляду спорів,  

пов’язаних із захистом прав та інтересів дитини 

 
ШАБАЛІН Андрій Валерійович 

(Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності  
Національної академії правових наук України, м. Київ, Україна)  

Деякі питання підсудності цивільних справ, пов’язаних із захисту 

прав авторів на тимчасово окупованій території України 
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