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Організаційний комітет конференції 

 

Кузнєцова Наталія Семенівна, віцепрезидент Національної академії 

правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений 

діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН України  

Кот Олексій Олександрович, директор Київського регіонального центру 

Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист України, член–кореспондент НАПрН України  

Гриняк Андрій Богданович, заступник директора Київського 

регіонального центру Національної академії правових наук України з 

наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, член–кореспондент 

НАПрН України (модератор конференції) 

Лапко Анатолій Григорович, заступник директора Київського 

регіонального центру Національної академії правових наук України з 

загальних питань, кандидат юридичних наук 

Пленюк Мар’яна Дмитрівна, учений секретар Київського регіонального 

центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних 

наук, професор  

Томкіна Олена Олексіївна, провідний науковий співробітник відділу 

дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства 

Київського регіонального центру Національної академії правових наук 

України, кандидат юридичних наук 

Хоменко Михайло Михайлович, завідувач відділу інтеграції 

академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної 

освіти Київського регіонального центру Національної академії правових 

наук України, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Контакти організаційного комітету: 

Київський регіональний центр 

Національної академії правових наук України 

вул. Пилипа Орлика, 3, м. Київ, 01024, Україна 

Електронна сторінка: https://krc.academy/ 

Електронна пошта: conference@krc-aprnu.kiev.ua 

Контактний номер: +38 093 670 00 38 

https://krc.academy/


 

Загальна інформація 

 

Конференція відбудеться 22 червня 2021 року в змішаному форматі: 

дистанційно з використанням сервісу для проведення онлайн конференцій 

Zoom та оффлайн за адресою: вул. Пилипа Орлика, 3, м. Київ, Україна 

 

Доступ до конференції: 

Приєднатися до конференції: https://us02web.zoom.us/j/82410798736? 

pwd=WGR4UENmdGVUcm4xd3FBNE43S1o2Zz09 

Ідентифікатор конференції: 824 1079 8736 

Пароль: 664567 

 

Початок роботи конференції: 10:00 

 

Робота конференції: 

10.00 – 10.35 – відкриття 

10.35 – 13.00 – пленарне засідання 

Підбиття підсумків 

 

Регламент роботи: 

Доповіді на пленарному засіданні – до 10 хв. 

 

 

Робочі мови: українська, англійська  

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82410798736?%20pwd=WGR4UENmdGVUcm4xd3FBNE43S1o2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82410798736?%20pwd=WGR4UENmdGVUcm4xd3FBNE43S1o2Zz09


РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Відкриття заходу 

10:00 – 10:05 

Кот Олексій Олександрович, директор Київського регіонального 

центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних 

наук, професор, Заслужений юрист України, член–кореспондент НАПрН 

України  

Вступне слово 

10:05 – 10:20 

Кузнєцова Наталія Семенівна, віцепрезидент Національної академії 

правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений 

діяч науки і техніки України, дійсний член (академік) НАПрН України  

10:20 – 10:35 

Городовенко Віктор Валентинович, суддя Конституційного Суду 

України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, 

член–кореспондент НАПрН України  

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10:35 – 10:45 

Костицький Михайло Васильович, професор кафедри філософії права 

та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, суддя 

Конституційного Суду України у відставці, доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист України, дійсний член (академік) НАПрН 

України,  

Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, завідувач сектору 

моніторингу правової інформації Конституційного Суду України, доктор 

юридичних наук, старший науковий співробітник, Заслужений юрист 

України 

Назва доповіді: «Про ієрархію та взаємодію в системі «людина–

громадянське суспільство–держава» 

 

 

 



 

10:45 – 10:55 

Колодій Анатолій Миколайович, директор Навчально–наукового 

інституту «Юридичний інститут ДВНЗ Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист України, член–кореспондент НАПрН України 

Назва доповіді: «Громадянське суспільство: поняття, сутність та 

принципи»  

 

10:55 – 11:05 

Шакун Василь Іванович, головний науковий співробітник відділу 

дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства 

Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук, 

професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член 

(академік) НАПрН України  

Назва доповіді: «Громадянське суспільство в Україні: кримінологічний 

вимір» 

 

11:05 – 11:15 

Погрібний Сергій Олексійович, суддя Верховного Суду, головний 

науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави і 

громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної 

академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член-

кореспондент НАПрН України 

Назва доповіді: «Людина–Верховний Суд–Громадянське суспільство» 

 

11:15– 11:25 

Довгерт Анатолій Степанович, професор кафедри міжнародного 

приватного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних 

наук, професор, Заслужений юрист України, член–кореспондент НАПрН 

України  

Назва доповіді: «Рекодифікація Цивільного кодексу України як вектор 

удосконалення взаємодії громадянського суспільства та особи» 

 

 

 



 

 

11:25 – 11:35 

Лук’янов Дмитро Васильович, завідувач кафедри міжнародного 

приватного права та порівняльного правознавства Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий 

співробітник Національної академії правових наук України, доктор 

юридичних наук, доцент, член–кореспондент НАПрН України 

Назва доповіді: «Політичні партії: роль у демократичній державі» 

 

11:35 – 11:45 

Марченко Володимир Миколайович, Президент Нотаріальної палати 

України  

Назва доповіді: «Реформування українського нотаріату: вектори та 

перспективи» 

 

11:45 – 11:55 

Жорнокуй Юрій Михайлович, завідувач кафедри цивільного права та 

процесу факультету № 6 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

Назва доповіді: «Конструкція юридичної особи публічного права за 

Цивільним кодексом України: бути чи не бути?» 

 

11:55 – 12:05 

Якубівський Ігор Євгенович, професор кафедри цивільного права та 

процесу юридичного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, доктор юридичних наук, доцент 

Назва доповіді: «Інтереси правоволодільця і суспільні інтереси в праві 

інтелектуальної власності» 

12:05 – 12:15 

Колодій Олексій Анатолійович, старший викладач кафедри теорії 

держави та права Національної академії внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук 

 Назва доповіді: «Суспільствоутворююча функція Українського 

народу» 



 

12:15 – 12:25 

Костюченко Олена Євгенівна, провідний науковий співробітник 

відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової 

науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру 

Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, 

професор 

 Назва доповіді: «Право на об’єднання у профспілки як інструмент 

розвитку громадянського суспільства в Україні» 

 

12:25 – 12:35 

Томкіна Олена Олексіївна, провідний науковий співробітник відділу 

дослідження проблем взаємодії держави і громадянського суспільства 

Київського регіонального центру Національної академії правових наук 

України, кандидат юридичних наук 

Назва доповіді: «Удосконалення діяльності Конституційного Суду 

України в контексті розвитку інформаційного суспільства» 

 

12:35 – 12:45 

Атаманчук Наталія Іванівна, провідний науковий співробітник 

відділу дослідження проблем взаємодії держави і громадянського 

суспільства Київського регіонального центру Національної академії 

правових наук України, кандидат юридичних наук, доцент 

Назва доповіді: «Взаємодія громадянського суспільства та органів 

державної влади в процесі формування податкової політики» 

 

12:45 – 13:00 

 

Підведення підсумків та завершення роботи конференції 
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