
ЗВІТ 

Центру юридичної деонтології Факультету права та міжнародних відносин Київського 
університету імені Бориса Грінченка 2020 рік 

1. Відвідання Музею Національної академії прокуратури України, , місце проведення 

заходу: м. Київ, вул. Мельникова 81 Б, 05 березня 2020 року; 

2. Студенти-консультанти ЮК «Астрея» Факультету права та міжнародних відносин 

Університету Грінченка (Єгор Жоров, Денис Метелиця, Анастасія Сезько), в межах 

профорієнтаційної роботи, провели майстер-клас на тему: «Особливості сплати 

податків неповнолітніми фізичними особами» для студентів Університетського 

коледжу, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16, Університетський коледж 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 06 березня 2020 року; 

3. Майстер-клас від Дмитра Навроцького – радника АО «Sensum» по земельним, 

аграрним питанням та партнера ЮК «Астрея»  на тему: «Захист прав на землю у 

спорах з прокуратурою аналіз судової практики та практики ЄСзПЛ» для 

студентів-консультантів ЮК, 4 червня 2020 року; 

4. Організація та проведення моделювання судового засідання в режимі відео 

конференції з цивільно-процесуального права по двом кейсам: «Особливості 

нарахування та стягнення аліментів», «Особливості стягнення моральної шкоди», 

22 жовтня 2020 року; 

5. VI Круглий стіл – До тижня права і дня Загальної декларації прав людини «Права 

людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні», 11 

грудня 2020 року, м. Київ, вул. Тимошенка 13б. / Підготовлені Програма і 

Сертифікати заходу (97 учасників з різних вузів м. Києва, готується Збірка 

наукових праць за результатами проведеного Заходу); 

6. Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва». 

7. Участь у заході «Нас єднає прапор України: Духовна єдність поколінь, 

присвяченому 101-й річниці Соборності України», відвідання Національного 

музею Грушевського (нагороджені Сертифікатами за підписом і печаткою 

Директора Київського молодіжного центру - Анни Куценко), 22 січня 2020 року; 

8. Участь у заході присвяченому до 75-річчя заснування ООН «ООН - гарант 

світового мировпорядкування», (захід відбувся на базі Університету ринкових 

відносин, нагороджені Сертифікатами за участь), 28 жовтня 2020 року; 

9. Школа з міграційного права, організатор заходу – виконавчий партнер Агентства 

ООН у справах біженців, он-лайн формат, 26 листопада 2020 року; 

10. Захід, приурочений до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» на тему: 

«Захист прав дітей». Організатори заходу: Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві, Управління патрульної 

поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції;  

АО «Адвокатська компанія «АРЦЕО»; Національна асоціація медіаторів України, 

он-лайн формат, 09 грудня 2020 року; 

11. Участь у Форумі прав людини «Я маю право», приуроченого 72-річчю прийняття 

Всесвітньої Декларації прав людини, (нагороджені Сертифікатом про участь за 

підписом і печаткою Директора Департаменту молоді та спорту виконавчого 

органу КМР (Київської міської державної адміністрації),10 грудня 2020 року,; 

https://www.facebook.com/NAMUkraine/


12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав людини в умовах 

пандемії» з нагоди Міжнародного дня прав людини. Організатори заходу:  

Координаційна рада молодих юристів України; Європейський університет; 

Юридичний факультет Національного авіаційного університету, он-лайн формат, 

29 грудня 2020 року. 

 

Наукова складова: 

1. Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: 

До тижня права і Дня Загальної декларації прав людини: зб. наук. пр. за матер. 

круглого столу, Київ, 11 грудня 2020 р. / редкол.: І.А. Грицяк, С.В. Бобровник,  Т.О. 

Дідич, Чернега А.П. та ін. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. – ___ с. (проект): 

(Тези підготували магістри, студенти ІV, ІІІ, ІІ та І курсів – Вікторія 

Петришина, Ангеліна Івашкевич, Сніжана Ворчакова, Людмила Лещенко, Вікторія 

Музика, Вікторія Яковлєва, Владислава Насирова, Каріна Тимошевська, Дар’я 

Пентіло, Анастасія Сезько, Варвара Бехтер, Вероніка Лупійчук, Денис Метелиця. 

Ольга Гурська, Андрій Жданов, Єгор Жоров, Вролодимир Кітнік, Олександра 

Сищікова та ін.) 

2. Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2020 року) – 

Київ: КУБГ, 2020. – 312 с.: 

- Вовк В.А. «Реалізація прав громадян в умовах децентралізації місцевого 

самоврядування в Україні», с.52-56 (науковий керівник – Чернега А.П.); 

- Жоров Є.М. «Державні гарантії забезпечення житловою площею учасників 

бойових дій та осіб прирівняних до них», с.103-109 (науковий керівник – 

Чернега А.П.); 

- Кітнік В.М. «Імпічмент – інститут конституційно-правової відповідальності», 

с.146-150 (науковий керівник – Чернега А.П.); 

- Петришина В.А. «Роль нотаріату в механізмі забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина», с.243-247 (науковий керівник – Чернега А.П.). 

 

23 грудня 2020 року     Андрій Чернега 

 


