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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Адабашев Тимур
Кемалович –   аспірант кафедри господарського права
   Національного університету «Юридична академія України 
   ім. Ярослава Мудрого»

Аксьонова Оксана 
Миколаївна –   здобувач кафедри філософії Національного університету 
   «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

Антоненко-Куліченко
Наталія Сергіївна –  магістр юридичних наук, старший викладач
   кафедри правознавства Гомельського філіалу
   Установи освіти Федерації профспілок Білорусі
   «Міжнародний університет «МІТСВ»

Бедь Віктор 
Васильович –   доктор юридичних наук, професор, ректор Карпатського 
   університету ім. Августина Волошина

Бірюкова Надія
Миколаївна –   викладач кафедри господарського та екологічного права
   Таврійського національного університету
   ім. В.І. Вернадського

Боярський Євген 
Дмитрович –   аспірант НДІ приватного права та підприємництва
   НАПрН України ім. Ф.Г. Бурчака

Гафурова Олена
Вікторівна –   доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права 
   імені академіка В.З. Янчука Національного університету
   біоресурсів і природокористування України

Голіна Олена
Володимирівна –  провідний спеціаліст відділу нотаріату
   Головного управління юстиції у Харківській області

Даниліна Юлія
Сергіївна –   аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін,
   господарського та трудового права
   Харківського національного педагогічного університету  
   ім. Г.С. Сковороди, секретар судового засідання
   Харківського апеляційного господарського суду
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Діковська Ірина 
Андріївна –    кандидат юридичних наук, доцент, доцент
    кафедри цивільного права юридичного факультету
    Київського національного університету
    ім. Тараса Шевченка
Дмитришин Володимир
Степанович –    кандидат юридичних наук, доцент
    кафедри інтелектуальної власності
    Відокремленого структурного підрозділу
    «Інститут інтелектуальної власності
    Національного університету «Одеська юридична
    академія» в м. Києві»

Добровольська Владимира
Володимирівна –   кандидат юридичних наук, доцент
    кафедри господарського права та процесу
    Національного університету
    «Одеська юридична академія»

Донець Ольга
Володимирівна –   кандидат юридичних наук, асистент
    кафедри екологічного права
    Національного університету 
    «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

Єлькін Сергій 
Володимирович –   кандидат юридичних наук, доцент
    кафедри господарського і екологічного права,
    заступник декана юридичного факультету
    Таврійського національного університету
    ім. В.І. Вернадського

Єнілеєва Амаль
Єльдарівна –   аспірант кафедри історії та теорії держави і права
    ТНУ ім. В.І. Вернадського

Жаворонкова Галина
Василівна –    адвокат, директор товариства з обмеженою
    відповідальністю «Інститут стратегічних
    правових досліджень»

Желіховська Юлія
Віталіївна –    кандидат юридичних наук, доцент кафедри
    цивільного права і процесу Хмельницького
    університету управління та права, приватний нотаріус
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Зеленко Інна
Павлівна –   кандидат юридичних наук, доцент кафедри
   правознавства Кіровоградського інституту
   державного та муніципального управління
   Класичного приватного університету
Змерзла Катерина
Петрівна –   студентка юридичного факультету 
   Таврійського національного університету
   ім. В.І. Вернадського

Змерзлий Борис
Володимирович –  доктор історичних наук, професор кафедри історії
   та теорії держави і права
   Таврійського національного університету
   ім. В.І. Вернадського

Іванова Ірина
Сергіївна –   аспірант кафедри загальноправових дисциплін
   та міжнародного права економко-правового
   факультету Одеського національного університету
   ім. І.І. Мечникова

Іванський Валерій
Прокопович –   кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного
   та фінансового права юридичного факультету
   Російського університету дружби народів

Клименко Василь
Пилипович –   старший викладач кафедри кримінального права
   та кримінології юридичного факультету Таврійського
   національного університету ім. В.І. Вернадського

Колотілова Ілона
Олександрівна –  аспірант кафедри правосуддя юридичного факультету
   Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Колядіна Наталія
Геннадіївна –   здобувач кафедри цивільного процесу Національного
   університету «Одеська юридична академія»

Комаров Олександр
Дмитрович –   аспірант кафедри кримінального права № 1
   Національного університету «Юридична академія України   
   ім. Ярослава Мудрого»
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Костяшкін Іван
Олександрович –  кандидат юридичних наук, доцент, завідувач
   кафедри трудового, земельного та господарського права 
   Хмельницького університету управління та права
Кочкодан Ігор
Вікторович –   здобувач кафедри цивільного права Київського національного 
   університету ім. Тараса Шевченка
Кривцова Інна
Сергіївна –   кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права ЄС 
   та порівняльного правознавства Національного Університету 
   «Одеська юридична академія»

Кулініч Ольга
Олександрівна –  начальник юридичного відділу Державного вищого
   навчального закладу «Запорізький національний університет»

Курило Микола
Петрович –   кандидат юридичних наук, доцент, завідувач
   кафедри правосуддя, перший проректор
   Сумського національного аграрного університету

Лоджук Максим
Тарасович –   аспірант кафедри теорії держави і права
   Національного університету «Одеська юридична академія»,
   завідувач юридичної клініки

Лук’янов Дмитро
Васильович –   кандидат юридичних наук, доцент, начальник
   управління наукового планування
   Національної академії правових наук України

Можаровська Катерина
Володимирівна –  начальник юридичного відділу, асистент
   кафедри цивільного процесу
   Національного університету «Одеська юридична академія»

Нискогуз Наталя
Богданівна –   аспірант кафедри трудового, аграрного та екологічного права 
   юридичного факультету Львівського національного
   університету ім. Івана Франка

Ніколенко Людмила
Миколаївна –   кандидат юридичних наук, доцент, професор
   кафедри господарського, цивільного та трудового права 
   Маріупольського державного університету
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Німетуллаєва Сусанна
Серверівна –   аспірант кафедри історії та теорії держави і права
   ТНУ ім. В. І. Вернадського
Новікова Наталія
Іванівна –   кандидат економічних наук, доцент, доцент
   кафедри господарського та екологічного права
   Донецького юридичного інституту МВС України

Овчаренко Олена
Миколаївна –   кандидат юридичних наук, асистент
   кафедри організації судових та правоохоронних органів
   Національного університету «Юридична академія України
   ім. Ярослава Мудрого»

Пасечник Ольга
Святославівна –  викладач кафедри господарського та екологічного права
   юридичного факультету Таврійського національного
   університету ім. В.І. Вернадського

Піддубний Олексій
Юрійович –   кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, 
   земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука
   Національного університету біоресурсів
   і природокористування України

Потильчак Богдан
Олександрович –  аспірант кафедри теорії та історії держави і права
   Інституту політології та права Національного педагогічного 
   університету ім. М.П. Драгоманова

Рабінович Марина
Львівна –   студентка Одеського національного університету
   ім. І.І. Мечникова

Ришкова Людмила
Валеріївна –   кандидат юридичних наук, доцент, Національний університет 
   «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»

Садовська Олена
Володимирівна –  студентка Національного університету «Юридична академія 
   України ім. Ярослава Мудрого»
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Самойлов Максим
Олександрович –  кандидат юридичних наук, доцент, доцент
   кафедри цивільно-правових дисциплін
   КЮІ НУ «Юридична Академія України ім. Я. Мудрого»

Сирко Мар’яна
Василівна –   здобувач кафедри історії держави, права
   та політико-правових учень юридичного факультету
   Львівського національного університету ім. Івана Франка

Сібілєва Ганна
Юріївна  аспірант кафедри історії та теорії держави і права
   ТНУ ім. В.І. Вернадського

Скоморовський Віталій
Богданович –   кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії
   та історії Івано-Франківського університету права
   ім. Короля Данила Галицького

Таран Павло
Євгенійович –  кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри історії 
   та теорії держави та права Таврійського національного
   університету ім. В.І. Вернадського

Тищенко Олена
Володимирівна –  кандидат юридичних наук, доцент, доцент
   кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
   Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Толстеньова Вікторія
Олегівна -   аспірант кафедри історії України Луганського
   національного університету ім. Т. Шевченка

Трихліб Кристина
Олексіївна –   аспірант кафедри теорії держави і права
   Національного університету «Юридична академія України 
   ім. Ярослава Мудрого»

Уразова Ганна
Олександрівна –  аспірант кафедри цивільного права № 1
   Національного університету «Юридична академія України 
   ім. Ярослава Мудрого»
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Федунов Володимир
Вікторович –   кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та теорії 
   права юридичного факультету Таврійського національного 
   університету ім. В.І. Вернадського

Худоба Володимир
Миколайович –  асистент кафедри цивільно-правових
   та господарсько-правових дисциплін
   Кримського юридичного інституту
   Національного університету «Юридична академія України 
   ім. Ярослава Мудрого»

Червяцова Аліна
Олегівна –   кандидат юридичних наук, доцент, доцент
   кафедри конституційного, муніципального і міжнародного 
   права юридичного факультету Харківського національного 
   університету ім. В.Н. Каразіна

Шалінська Ірина
Вадимівна –   аспірант Львівського державного
   університету внутрішніх справ

Шевченко Віталій
Валерійович –  здобувач кафедри земельного та аграрного права
   юридичного факультету Київського національного
   університету ім. Тараса Шевченка


