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ПРОГРАМА 
 
 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
11:00 – 11:10 – Кузнєцова Наталія Семенівна, віцепрезидент Національної академії 
правових наук України, голова робочої групи з питань розвитку юридичної освіти Комісії 
з питань правової реформи при Президенті України. 
 
11:10 – 11:20 – Квіт Сергій Миронович, голова Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти. 
 
11:20 – 11:25 – Пижов Олександр Михайлович, генеральний директор директорату 
європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства освіти і науки 
України. 
 
11:25 – 11:30 – Кот Олексій Олександрович, директор Київського регіонального центру 
Національної академії правових наук України. 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: 
(модератор – Хоменко Михайло Михайлович, в. о. завідувача відділу забезпечення 

інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти 
Київського регіонального центру Національної академії правових наук України) 

 
11:30 – 12:00 Назаров Іван Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, заступник 
голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Тема доповіді: 
«Проблеми нормативного врегулювання порядку реалізації академічної 
відповідальності». 
 
12:00 – 12:15 Носік Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії правових наук України, в. о. головного наукового 
співробітника відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової 
науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної 
академії правових наук України. Тема доповіді: «Позбавлення права брати участь у роботі 
спеціалізованих рад: академічна відповідальність чи адміністративне покарання?». 
 
12:15 – 12:30 Шумило Микола Єгорович, доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії правових наук України, в. о. головного наукового 
співробітника відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової 
науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної 



академії правових наук України. Тема доповіді: «Нагальні питання юридичної 
відповідальності за порушення вимог академічної доброчесності у науковій діяльності». 
 
12:30 – 12:40 Смітюх Андрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 
проректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Тема доповіді: 
«Запобігання порушенням академічної доброчесності у наукових публікаціях студентів 
(досвід економіко-правового факультету ОНУ імені І.І.Мечникова)». 
 
12:40 – 12:50 Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова. Тема доповіді: «Академічна відповідальність за 
необ’єктивне оцінювання в юридичній освіті: постановка проблеми». 
 
12:50 – 13:00 Давидова Наталія Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент. Тема 
доповіді: «Юридична відповідальність та академічна відповідальність: співвідношення 
понять». 
 
13:00 – 13:10 Єфіменко Леонід Васильович, кандидат юридичних наук, в. о. провідного 
наукового співробітника відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської 
правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру 
Національної академії правових наук України. Тема доповіді: «Найуразливіші сторони 
законодавчої техніки проєкту Закону України «Про академічну доброчесність». 
 
13:10 – 13:30 Бойко Андрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор 
кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», національний експерт проєкту ЄС «ПРАВО-
JUSTICE». Тема доповіді: «Інституційне оформлення дисциплінарної відповідальності 
наукових та науково-педагогічних працівників за порушення стандартів доброчесності». 
 
13:30 – 13:40 Вереша Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 
кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України. Тема 
доповіді: «Методологія сучасної правничої освіти». 
 
13:40 – 14:00 - дискусія 
 
 
 

 
 
 

■ 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: +38 097 543 02 03 


