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СПЕЦВИПУСК НТСА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
ПОДІЇ 

Секційне засідання «Юридичні науки» в рамках проведення  
VI університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і 

молодих учених «Молода наука – 2013» 
 

На юридичному факультеті відбулось секційне засідання 

«Юридичні науки» в рамках проведення VI  університетської 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів і 

молодих учених «Молода  наука 2013». 

Проведення цієї конференції вже вшосте свідчить про 

велику зацікавленість молодих учених у дослідженні 

актуальних питань розвитку юридичної науки. Не стала 

виключенням організація секційного засідання на базі 

юридичного факультету і цього року. 

Засідання «Юридичні науки» відкрив голова НТСА юридичного факультету Олександр 

Коломоєць, який наголосив на актуальності цього заходу. Декан юридичного факультету, д.ю.н., 

професор, Заслужений юрист України Тетяна Олександрівна Коломоєць у своєму вітальному 

слові акцентувала увагу присутніх на потребі дослідження науки та наданні теоретичних 

рекомендацій для застосування цих знань на практиці. Також зі вступним словом до учасників 

конференції звернувся к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та господарського права  Павло 

Сергійович Лютіков, який побажав доповідачам плідної дискусії . 

В цілому, доповідачами було окреслено багато питань з юридичної науки. Особливо 

запам’яталися виступи таких доповідачів: студента IV курсу 

юридичного факультету Антона Забаріна «Ефективна санація, як 

засіб недопущення ліквідації боржника»; студента Економіко-

правничого коледжу Максима Губського «Проблематика повної 

матеріальної відповідальності водіїв транспортних засобів у сфері 

перевезень вантажу»; студента IV курсу юридичного факультету 

Олексія Наконечного на тему: «Основні проблеми 

адміністративного розгляду 

справ щодо уточнення 

списку виборців»; 

студентки Економіко-правничого коледжу Альони 

Лепської «Доказова база при порушенні прав 

інтелектуальної власності в мережі Internet». Цікавими 

також були доповіді Тетяни Веклич «Діяльність 

колекторських установ на території України» та 

Максима Бурдюга на тему: «Захист авторського права в 

мережі Інтернет».  

Можна вважати секційне засідання «Юридичні 

науки» плідним. Учасники виявили неабияке зацікавлення озвученими проблемами та взяли 

активну участь в обговоренні. Наприкінці відбулося урочисте закриття заходу та відзначення 

найактивніших учасників грамотами декана юридичного факультету та цінними подарунками.  
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Голова та координаційна рада НТСА юридичного факультету висловлюють подяку декану 

юридичного факультету Т.О.Коломоєць і заступнику декана з наукової роботи П.С.Лютікову за 

надану допомогу в організації проведення секційного засідання.  

Обговорення теми «Електронне урядування в Україні» в рамках вивчення 
навчальної дисципліни «Інформаційна політика» 

Відкрила обговорення декан юридичного факультету, д.ю.н., 

професор Коломоєць Тетяна Олександрівна, яка зазначила, що 

обговорення цієї теми є дуже актуальним у процесі надання 

адміністративних послуг органами державної влади. Також зі 

вступним словом до студентів звернувся запрошений гість – 

Поліщук Віктор Григорович – к.ю.н., доцент кафедри 

загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, який закцентував увагу на впливі 

реформаційних процесів на розвиток електронного урядування в 

Україні. Гість також відзначив, що з проведенням подібних заходів на базі юридичних 

факультетів ВНЗ України він стикається вперше. Також до присутніх звернулася к.ю.н., викладач 

кафедри конституційного та трудового права Бровченко Наталія Володимирівна. У своїй 

доповіді вона розказала про історію розвитку електронного урядування та місце України в цьому 

аспекті на міжнародній арені. Участь у засіданні взяли магістри юридичного факультету. 

Модератором виступив голова НТСА юридичного факультету Олександр Коломоєць. Першим 

доповідачем була Юлія Шульга, яка окреслила окремі питання 

розвитку електронного урядування в системі органів державної 

влади України, основну мету та перспективи впровадження 

інформаційних технологій в нашій державі. До обговорення цієї 

тематики долучилася Марина Бур'ян з доповіддю на тему: 

«Правовий аналіз ЗУ «Про адміністративні послуги». 

Доповідачка акцентувала увагу на тому, що надання таких 

послуг є важливим аспектом у розвитку та доступності 

електронного урядування в Україні. Цікавими виявилися 

доповіді студентів Ганни Ревкової «Актуальні проблеми реалізації електронного урядування в 

Україні», Ярослава Гаврилова «Електронне урядування в зарубіжних країнах» та Олександри 

Маслової «Електронне урядування в системі органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя». 

Активісти НТСА юридичного факультету щиро вдячні викладачу Н.В.Бровченко, а також 

декану Т.О.Коломоєць за допомогу в проведенні заходу. 

Шановні колеги!  
Прийміть найщиріші вітання з нагоди найсвітлішого 

християнського свята – Воскресіння Христового! 
Координаційна рада НТСА юридичного факультету бажає 

Вам радості, щастя, віри та злагоди! 
 

 

 

 

 

Матеріали до спецвипуску підготував голова НТСА юридичного факультету 

Олександр Коломоєць. 
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