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ПОРЯДОК  РОБОТИ  МІЖНАРОДНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

«УКРАЇНСЬКЕ  ПРАВО  Й  ЗАКОНОДАВСТВО  ЗА  ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ  

РЕВОЛЮЦІЇ  (1917 – 1921 РР.)»  

  

м. Київ, вул. Володимирська, 60 

Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, аудиторія 329 

30 листопада 2017 року, четвер 

 

 

Реєстрація учасників 

Пленарне засідання 

Кава-брейк 

Секційні засідання 

Підведення підсумків 

 

09.00 – 10.00 

10.00 – 13.00 

13.00 – 13.30 

13.30 – 16.00 

16.00 – 16.30 

Регламент роботи: 

 доповіді на пленарному засіданні – 15 хв; 

 доповіді на секціях – до 10 хв.; 

 участь в обговоренні доповідей – до 3 хв. 

 

Робочі мови конференції: 

 українська; 

 англійська; 

 німецька. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Гриценко Іван Сергійович, доктор юридичних наук, професор, декан 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

 

Мірошниченко Марія Іванівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. 

завідувача кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Захарченко Петро Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка,  

 

Мацелюх Іванна Андріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

історії права та держави, докторант юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Крижевський Антон Васильович, кандидат історичних наук, асистент 

кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 
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ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 

 

Губерський Леонід Васильович, доктор філософських наук, професор, 

академік НАН України, ректор Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Герой України 

 

Гриценко Іван Сергійович, доктор юридичних наук, професор, декан 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Заслужений юрист України 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Головують: 

Мірошниченко Марія Іванівна, 

доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри історії права та 

держави юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 

Захарченко Петро Павлович, 

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри історії права та 

держави юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 

 

Калакура Ярослав Степанович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка  

Людина в Українській революції 1917-1921 рр.  

 

Шевченко Володимир Федорович, доктор історичних наук, професор, 

Заслужений працівник народної освіти України, головний науковий співробітник 

Інституту аграрної освіти, науки і техніки ННСГБ НААН України  

Легітимізація Української Центральної Ради.  

 

Шевченко Анатолій Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, завідувач кафедрою теорії, історії права і держави та 

конституційного права Університету державної фіскальної служби України; 

Кудін Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права Університету 

державної фіскальної служби України  

Система законодавства УНР (1917-1918 рр.)  
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Патриляк Іван Казимирович, доктор історичних наук, професор, декан 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Олександр Шульгін – перший очільник української дипломатії  

 

Мірошниченко Марія Іванівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. 

завідувача кафедри історії права та держави Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Законодавча стратегія державотворення за доби Української Народної 

Республіки (1917-1920 рр.)  

 

Mykhaylo Kazarenko, PhD, Board of Directors of the Ukrainian Free University 

Foundation (USA) 

Negotiations in Brest from 1917-1918: the output of the UPR to the 

international arena. (Переговори в Бресті 1917-1918 рр.: вихід УНР на 

міжнародну арену) 

 

Сергійчук Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри давньої та нової історії України історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Діяльність Українського правничого товариства в добу Української 

революції 

 

Зайчук Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор, академік 

Національної академії правових наук України 

Основи правового положення громадян іноземців та апатридів в 

Українській Народній Республіці 

 

Кучерук Олександр Сергійович, кандидат історичних наук, завідувач 

Музею Української революції 1917-1921 років,  

Універсали як державно-правові акти доби Української революції (1917-

1921 рр.)  
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Губанова Тамара Олексіївна, кандидат юридичних наук, директор 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

Законодавчий процес періоду Української революції 1917-1921 рр. та 

сьогодення: порівняльно-правовий аналіз 

 

Гусєв Віктор Іванович, доктор історичних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи Київського славістичного університету 

З’їзд поневолених народів Росії у Києві: місце України у майбутній 

федерації  

 

Капелюшний Валерій Петрович, доктор історичних наук, професор, член-

кор. НАПН України, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Національна державність та право 1917-1921 рр. у творчій спадщині 

правників української еміграції 

 

Нелін Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, проректор 

з організаційно-правової роботи, професор кафедри загальноюридичних 

дисциплін Київського університету туризму, економіки і права  

Проблеми спадкового права за доби Української революції (1917-1921 рр.)  

 

Бойко Ігор Йосипович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 

Проголошення Української Народної Республіки – видатна подія в історії 

українського державотворення 

 

Трофанчук Григорій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, 

професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та 

адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності та права 

Національного університету «Одеська юридична академія»  

Питання національного самовизначення Української церкви в добу 

Української революції (1917-1921 рр.)  



7 
 

Захарченко Петро Павлович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Статус української радянської делегації на мирних переговорах у Бресті 

1917-1918 рр. 
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   І СЕКЦІЯ 

 

Головують: 

Вовк Олександр Йосипович, 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії права та 

держави юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  

Левчук Марія В’ячеславівна,  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії права та 

держави юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

 

Крестовська Наталя Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного 

університету 

Типологія українських революцій ХХ-ХХІ століть 

 

Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

Народне представництво: досвід Української Центральної Ради 

 

Пархоменко Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 

Розвиток вітчизняного праворозуміння в контексті становлення 

правопорядку та державотворчих процесів в Україні (1917-1921 рр.) 
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Медвідь Федір Михайлович, доктор наук в галузі політології, кандидат 

філософських наук, доцент, професор МКА, доцент кафедри теорії та історії права 

Юридичного інституту Київського національного економічного університету ім. 

Вадима Гетьмана; Курчина Тамара Олександрівна, доктор філософії в галузі 

політології, докторант Міжрегіональної Академії управління персоналом; 

Твердохліб Анатолій Іванович, аспірант МАУП 

Політико-правова доктрина М. Грушевського доби Української революції 

(1917-1921 рр.) 

 

Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, професор, 

заступник директора ДНУ «Енциклопедичне видавництво» 

Центральна Рада – перший український передпарламент  

 

Доценко Віктор Олегович, доктор історичних наук,  доцент, завідувач 

кафедри філософії та історії  Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського 

Становище єврейської громади та правове регулювання у сфері 

міжнаціональних відносин за доби УНР 

 

Кіндюк Борис Володимирович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського 

національного економічного університету 

Правовий захист довкілля за доби Української революції (1917-1921 рр.) 

 

Щербатюк Володимир Михайлович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії держави і права Національної академії внутрішніх справ  

Правосвідомість селян України в Українській революції (1917-1921 рр.)  

 

Вовк Олександр Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Міська реформа 1917 року та особливості її проведення в Україні 
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Савченко Григорій Петрович, кандидат історичних наук, професор 

кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Всеукраїнські військові з’їзди і державотворчі процеси за доби 

Української Народної Республіки 

 

Іванова Анастасія Юріївна, кандидат юридичних наук, науковий 

співробітник відділу історико-правових досліджень  Інституту держави і права ім. 

В. М. Корецького 

Закони «Про національно-персональну автономію УНР» та «Про 

національно-культурну автономію Естонії»: порівняльно-правовий аналіз  

 

Iurii Berlach, PhD, Universität Wien, Österreich 

Rechtsgrundlage für die Bildung von ukrainischen Divisionen auf dem Gebiet 

von Österreich-Ungarn im Jahr 1918 (Правові підстави формування українських 

дивізій на території Австро-Угорщини у 1918 р.) 

 

Прус Віталій Зіновійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ 

Законодавча діяльність Української Національної Ради 

Західноукраїнської Народної Республіки 

 

Єфремова Наталя Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії держави та права Національного університету «Одеська 

юридична академія» 

Проекти Конституції Української Держави 1918 р., їх правовий та 

графологічний аналіз  

 

Шармар Ольга Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ 

Запобігання та боротьба з корупцією у 1917-1921 рр.: нормативно-

правовий вимір 
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Ємчук Оксана Ігорівна, кандидат історичних наук, державний експерт 

Апарату РНБО України 

Документи Державного архіву міста Києва як джерело історико-

правових досліджень доби Української революції (1917-1921 рр.)  

 

Губань Радим Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова 

Правове регулювання адміністративно-територіального устрою 

України у 1917-1921 роках та практика його реалізації 

 

Веклич Владислав Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри конституційного права, історії та теорії держави і права Навчально-

наукового Інституту права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної 

Академії управління персоналом 

Ремоделювання публічної політики щодо запобігання і боротьби з 

корупцією наприкінці існування Російської імперії як передумова подальших 

державно-правових перетворень 

 

Дудченко Оксана Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Особливості формування народних комісаріатів УСРР на початку    

1920-х рр. 

 

Цвєткова Юліана Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Проблема декларативних джерел при аналізі правової та державної 

системи 
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Левчук Марія В’ячеславівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Типологія революцій: історія і сучасність 

 

Мельник Ярослав Ярославович, кандидат юридичних наук, заступник 

директора з наукової роботи ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж», докторант 

Інституту законодавства Верховної Ради України 

«Біла гвардія» М.О. Булгакова: культурно-онтологічний нарис правової 

політики та відповідальності 

 

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна, кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Кримінально-виконавча політика періоду творення Української 

незалежної держави (1917-1922 рр.) 

 

Крижевський Антон Васильович, кандидат історичних наук, асистент 

кафедри історії права та держави Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Організаційно-правові засади формування українського війська (весна 

1917 р.) 

 

Черняхівська Вікторія Валеріївна, кандидат наук з державного управління 

Еволюція правового статусу жінки за доби Української революції (1917 – 

1921 рр.) 

 

Макарчук Віталій Володимирович, аспірант кафедри історії права та 

держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Нормативне оформлення самовизначення української нації та 

національних меншин Директорією УНР  
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Мельник Павло Олегович, аспірант кафедри історії права та держави 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Земельне законодавство в Українській Народній Республіці 
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  ІІ СЕКЦІЯ 

 

Головують: 

Шевченко Володимир Федорович, 

 доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти 

України, головний науковий співробітник Інституту аграрної освіти, науки і 

техніки ННСГБ НААН України  

Чубата Марина Валеріївна, 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії права та держави 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Чубата Марина Валеріївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

історії права та держави Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Універсали Української Центральної Ради: стислий історіографічний 

огляд наукового доробку правознавців за 100-річний період дослідження  

 

Осінська Дар’я Сергіївна, студентка ІІ-го курсу факультету підготовки 

кадрів до органів Юстиції України національного університету імені Ярослава 

Мудрого  

Розмежування повноважень між Українською Центральною Радою та 

Генеральним Секретаріатом у 1917 р. 

 

Сидоренко Олег Олегович, студент І-го курсу ОС «Бакалавр» ПВНЗ 

«Фінансово-правовий коледж» 

Державний Герб УНР – відродження української історичної спадщини 

 

Зуйков Тимофій Дмитрович, студент І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Історико-правове значення Четвертого Універсалу УЦР 1918 року 
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Гриценко Сергій Іванович, студент І-го курсу ОКР «молодший спеціаліст» 

ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»  

Конституція УНР 1918 р. ‒ визначна пам’ятка права доби Української 

революції 1917-1921 рр. 

 

Захарченко Ганна Петрівна, студентка 4-го курсу факультету 

правознавства Київського коледжу готельного господарства 

Правовий статус української мови в Українській Народній Республіці 

 

Глоба Анастасія Олександрівна, студентка І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Формування інституту громадянства в УНР і Українській Державі: 

порівняльно-правовий аналіз 

 

Довженко Богдана Миколаївна, студентка І-го курсу ОС «Бакалавр» 

ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» 

Закріплення основних прав, свобод людини і громадянина в 

конституційному законодавстві за доби Української революції (1917-1921 рр.) 

 

Герасичева Вікторія Віталіївна, студентка І-го курсу ОС «Бакалавр» 

ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» 

Система виборів в УНР: правова регламентація та практика реалізації 

 

Мусієнко Марія Андріївна, студентка І-го курсу ОС «Бакалавр» ПВНЗ 

«Фінансово-правовий коледж» 

Правовий статус Української православної церкви за доби національно-

визвольних змагань (1917-1921 рр.) 

 

Андреєв Тит Петрович, студент Слідчо-криміналістичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Відсутність політичного консенсусу як одна із причин поразки 

Української Центральної Ради 
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Піжук Олександр Юрійович, студент І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Законодавче оформлення Української Держави гетьмана 

П. Скоропадського 

 

Бердичевський Валентин Ігорович, студент І-го курсу ОС «Бакалавр» 

ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» 

Особливості законодавчого процесу за доби гетьмана П. Скоропадського 

 

Бондаренко Ангеліна Вікторівна, студентка І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Ключові законодавчі акти Директорії: аналіз та значення в 

державотворчих процесах України 1919 року 

 

Івкін Микола Юрійович, студент I-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Універсал Директорії Української Народної Республіки від 22 січня 1919 

року: історична та правова оцінка 

 

Бакшеєв Олександр Сергійович, студент І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Проклямація Української Національної Ради від 19 жовтня 1918 р.: 

юридичне оформлення Західноукраїнської Народної Республіки 

 

Лостік Вікторія Юріївна, студентка ІІ-го курсу ОКР «Молодший 

спеціаліст» ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» 

Акт злуки УНР 22 січня 1918 р.: передумови та наслідки проголошення 

 

Міма Дар’я Олександрівна, студентка ІІ-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Проект конституції С. Дністрянського: зміст та історичне значення 
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ІІІ СЕКЦІЯ 

 

Головують: 

Мацелюх Іванна Андріївна, 

кандидат юридичних наук, докторант юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Дрозд Артем Олександрович, 

аспірант кафедри історії права та держави юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Мацелюх Іванна Андріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

історії права та держави, докторант юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Автокефальність православної церкви як політико-правова парадигма 

Української Народної Республіки 

 

Дрозд Артем Олександрович, аспірант кафедри історії права та держави 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Земельні правовідносини в Українській Народній Республіці 

 

Осітрова Юлія Олександрівна, студентка ІІ-го курсу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

Проблеми формування судової системи Української Народної Республіки 

 

Пузир Владислава Сергіївна, студентка І-го курсу ОС «Бакалавр» ПВНЗ 

«Фінансово-правовий коледж» 

Генеральний суд Української Народної Республіки: нормативне 

забезпечення діяльності 
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Цюприк Володимир Ігорович, студент І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Діяльність вищих судових органів в Українській Народній Республіці та 

Українській Державі у фокусі правового компаративізму 

 

Процько Максим, студент І-го курсу юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Нормативно-правові засади діяльності прокуратури за доби Української 

революції (1917-1920 рр.) 

 

Гаврилюк Анастасія Дмитрівна, студентка І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Прорахунки Центральної Ради у ході проведення земельної реформи 

 

Захаренко Анастасія Костянтинівна, студентка ІІ-го курсу ОКР 

«Молодший спеціаліст» ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» 

Законодавче забезпечення реформування освіти та науки в Українській 

Народній Республіці 

 

Буркацька Ірина Григорівна, студентка І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Правоохоронна система Української Держави гетьмана Павла 

Скоропадського 

 

Бербат Марія Леонідівна, студентка І-го курсу ОС «Бакалавр» ПВНЗ 

«Фінансово-правовий коледж» 

Організаційно-правові засади діяльності Державного Сенату Української 

Держави гетьмана П. Скоропадського  

 

 



19 
 

Лютий Святослав Ігорович, студент І-го курсу ОС «Бакалавр» ПВНЗ 

«Фінансово-правовий коледж» 

Генеза інститутів адвокатури та прокуратури в Українській Державі 

гетьмана П. Скоропадського 

 

Косташ Наталія Василівна, студентка І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

П. Скоропадський та його діяльність у сфері становлення фінансової 

системи Української Держави 1918 р.  

 

Яцуба Володимир Володимирович, студент І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Законодавче регулювання права власності на землю в Українській 

Державі гетьмана П. Скоропадського 

 

Чернявський Олександр Владиславович, студент ІІ-го курсу інституту 

підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого  

Проблема створення армії під час Української революції 1917-1921 рр.  

 

Чередко Олег Антонович, студент І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Карне право Української Держави 1918 року 

 

Риженко Тетяна Григорівна, студентка І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

«Декларація про соціальне виховання дітей» від 1 липня 1920 року – крок 

до подолання дитячої безпритульності 
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ІV СЕКЦІЯ 

 

Головують: 

Карпічков Віталій Олександрович, 

кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії права та держави 

юридичного факультету Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка 

Дубовик Ольга Ігорівна, 

здобувач кафедри історії права та держави юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Карпічков Віталій Олександрович, кандидат юридичних наук, асистент 

кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Сутність і значення історико-правового пізнання 

 

Дубовик Ольга Ігорівна, здобувач кафедри історії права та держави 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Формування судової системи Української Народної Республіки   

 

Александрович Віталій Олександрович, студент І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Місце Конституції 1918 року в Українській революції 

 

Андьонов Даниїл Сергійович, студент І-го курсу ОС «Бакалавр» ПВНЗ 

«Фінансово-правовий коледж»  

Формування інституту громадянства в УНР   
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Крамаренко Катерина, студентка І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Модельна правотворчість: конституційний досвід за доби Центральної 

Ради  

 

Прохода Катерина Євгенівна, студентка ІІ-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Українська Народна Республіка як суб’єкт міжнародних відносин  

 

Болдова Світлана Сергіївна, студентка ІІ-го курсу інституту підготовки 

кадрів до органів юстиції України Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого  

До питання встановлення дипломатичних відносин між УНР та 

Францією і Великобританією у 1917-1918 роках  

 

Копишинський Віталій Анатолійович, студент І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Політико-правовий вимір авторитаризму гетьмана Павла 

Скоропадського 

 

Шикір Дмитро Олександрович, студент І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Право на землю та його реалізація в період правління гетьмана 

П. Скоропадського 

 

Грицун Юрій Юрійович, студент І-го курсу ОС «Бакалавр» ПВНЗ 

«Фінансово-правовий коледж» 

Правове регулювання фінансової сфери в Українській Державі гетьмана 

П. Скоропадського 
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Козачок Назарій Володимирович, студент І-го курсу юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Українське питання в зовнішній політиці Німеччини у 1918 р. 

 

Орел Віталій Іванович, студент І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Ідея конституанти в конституційних проектах Станіслава 

Дністрянського 

 

Вахліс Інна Володимирівна, студентка І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Історико-правове значення Акту злуки УНР та ЗУНР 1919 року для 

становлення та розвитку національної державності 

 

Видриган Віталій Сергійович, студент І-го курсу юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

Варшавська угода 1920 р. України з Польщею: до проблеми кваліфікації 

 

Пісоцька Ольга Вікторівна, студентка І-го курсу ОС «Бакалавр» ПВНЗ 

«Фінансово-правовий коледж» 

Українська Народна Республіка в екзилі: правові засади діяльності 

 

Дзядевич Володимир Русланович, студент І-го курсу юридичного 
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