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У програмі конференції представлена тематика доповідей і повідомлень 

наукового зібрання вчених, організаторів освіти, науково-педагогічних 

працівників, фахівців-практиків, здобувачів різних ступенів освіти, які 

присвячені концептуальному та практико-орієнтованому осмисленню 

правових, соціокультурних та економічних вимірів сучасної дійсності. На 

конференції представлено доповіді докторів та кандидатів юридичних, 

політичних, економічних, філософських, педагогічних, історичних, теологічних 

наук, практикуючих юристів, економістів, педагогів та інших фахівців з понад 

п’ятнадцяти регіонів України.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Надія Мякушко – директорка Полтавського інституту економіки і 

права, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, 

докторка філософії, кандидатка політичних наук (голова). 

Сергій Короєд – професор кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права, доктор юридичних наук, 

професор. 

Роман Шаравара – перший заступник директора, професор кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права, 

кандидат економічних наук, доцент. 

Руслан Басенко – заступник директора з науково-педагогічної 

роботи, міжнародної та ґрантової діяльності, завідувач кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права, 

кандидат педагогічних наук (заступник голови). 

Геннадій Аванесян – доцент кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права. 

Володимир Коваленко – заступник завідувача, старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ 

7 грудня 2021 року 

10.00 – 13.00 – пленарне засідання в очно-дистанційному форматі 

(актова зала / Zoom-конференція) 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://zoom.us/j/95637050351?pwd=ak9FWll4T2haQmxrYnMybWFQdHV4UT09 

Ідентифікатор конференції: 956 3705 0351 Код доступу: 11111 

13.00 – 15.30 – круглий стіл в очно-дистанційному форматі 

(актова зала / Zoom-конференція) 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://zoom.us/j/95637050351?pwd=ak9FWll4T2haQmxrYnMybWFQdHV4UT09 

Ідентифікатор конференції: 956 3705 0351 Код доступу: 11111 

 

8 грудня 2021 року 

10.00 – 13.00 – інтерактивні панелі в очно-дистанційному форматі 

Перша інтерактивна панель 

(актова зала/Zoom-конференція) 

«Правове регулювання суспільних відносин:  

теоретико-концептуальні та практичні виміри» 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://zoom.us/j/98280724747?pwd=cmViNUo1VWtCUXdnTXBrbFN1My9mQT09 

Ідентифікатор конференції: 982 8072 4747 Код доступу: 7Ji5Vu 

Друга інтерактивна панель 

(ауд. 104/Zoom-конференція) 

«Розвиток економічної та фінансової системи України  

та світу в умовах викликів сучасного суспільства» 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/87680908224?pwd=UDJzMzlJY3I2QW5TMCswS3NBQjNqQT09 

Ідентифікатор конференції: 876 8090 8224 Код доступу: VEgE4z 

Третя інтерактивна панель 

(ауд. 105/Zoom-конференція) 

«Інноваційний розвиток соціокультурного простору:  

глобальний та національний виміри змін» 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/87235267476?pwd=NDdOV1FDMWJjbjA0aSttMDZVRU5MZz09  

Ідентифікатор конференції: 872 3526 7476 Код доступу: 11111 

https://zoom.us/j/95637050351?pwd=ak9FWll4T2haQmxrYnMybWFQdHV4UT09
https://zoom.us/j/95637050351?pwd=ak9FWll4T2haQmxrYnMybWFQdHV4UT09
https://zoom.us/j/98280724747?pwd=cmViNUo1VWtCUXdnTXBrbFN1My9mQT09
https://us05web.zoom.us/j/87680908224?pwd=UDJzMzlJY3I2QW5TMCswS3NBQjNqQT09
https://us05web.zoom.us/j/87235267476?pwd=NDdOV1FDMWJjbjA0aSttMDZVRU5MZz09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

 

Модератор:  
 

Руслан Басенко – заступник директора з науково-педагогічної 

роботи, міжнародної та ґрантової діяльності, завідувач кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права, 

кандидат педагогічних наук. 

  

Вітальні слова учасникам конференції: 
 

Надія Мякушко – директорка Полтавського інституту економіки і 

права, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, 

докторка філософії, кандидатка політичних наук. 

Олександр Лемешко – заступник голови Полтавської обласної ради, 

кандидат юридичних наук.  
Юрій Кращенко – начальник управління Державної служби якості 

освіти у Полтавській області, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Сергій Клепко –  заступник директора з науково-дослідної роботи та 

міжнародного співробітництва Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, доктор 

філософських наук, доцент. 

Тетяна Татаріна – директорка КО «Інститут розвитку міста» 

Полтавської міської ради. 

Олександр Кальян – кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного 

університету. 

 

Доповіді: 
 

1. Проблемні питання участі філії юридичної особи як 

відповідача в цивільному процесі 

Сергій Короєд – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
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2. Система контролю органів влади за діяльністю релігійних 

громад в УРСР 

Людмила Бабенко – докторка історичних наук, доцентка, 

завідувачка кафедри історії України Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

Вікторія Сергієнко – докторка філософії зі спеціальності 032 Історія 

та археологія. 

 

3. Принципи медіації: законодавство і теорія 

Олександра Кармаза – докторка юридичних наук, професорка, 

професорка Університету штучного інтелекту та цифровізації. 

 

4. Стандарти мінімального соціального забезпечення в сучасній 

Україні  

Надія Мякушко – директорка Полтавського інституту економіки і 

права, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, 

докторка філософії, кандидатка політичних наук. 

 

5. Перспективи оновлення правового статусу місцевих 

державних адміністрацій 

Володимир Божко – доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового 

права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

 

6. Облігації внутрішньої державної позики як цінні папери для 

активізації фондового ринку України 

Іван Лісний – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право, старший 

викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна». 
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КРУГЛИЙ СТІЛ 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МЕДІАЦІЮ» ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 

Модератор:  
 

Надія Мякушко – директорка Полтавського інституту економіки і 

права, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, 

докторка філософії, кандидатка політичних наук. 

 

Частина 1. Аналіз Закону «Про медіацію» 
 

Вступне слово 

Надія Мякушко – директорка Полтавського інституту економіки і 

права, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, 

докторка філософії, кандидатка політичних наук. 

 

Вітальне слово 

Олександр Лемешко – заступник голови Полтавської обласної ради, 

кандидат юридичних наук.  

 

Медіація в приватному праві України 

Олександра Кармаза – докторка юридичних наук, професорка, 

професорка Університету штучного інтелекту та цифровізації. 

 

Проблеми впровадження інституту медіації в Україні 

Дар’я Маліннікова – адвокат, керівниця адвокатського об’єднання 

«Маліннікова, Курбала та партнери», старша викладачка кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Моделі медіації та ризики обраної моделі в Україні 

Дмитро Піддубний – медіатор, виконавчий директор ГО «Інститут 

діалогу, медіації та альтеративного вирішення спорів», старший викладач 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

Частина 2. Обговорення практичних аспектів 
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впровадження медіації в Україні 
 

Медіація при застосуванні інституту примирення з потерпілим 

Олексій Кувшинов – керівник Полтавської окружної прокуратури. 

 

Особливості застосування медіації в сфері адвокатури та нотаріату 

Тетяна Колотілова – адвокат. 

 

Роль психолога у процесі медіації 

Ірина Івлева – практикуючий психотерапевт, коуч, член спілки 

Супервізорів України. 

 

Виступ представника суддівського корпусу щодо впровадження 

медіації у судах. 

 

Дискусія. 
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ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ І 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ 
 

Модератори: 

Сергій Короєд – доктор юридичних наук, професор  

Володимир Коваленко – старший викладач 
 

Питання визначення правового режиму АР Крим  та 

м. Севастополь в умовах російської агресії 

Олексій Кресін – доктор юридичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства 

Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,  член-

кореспондент Міжнародної академії порівняльного права. 

 

Наукова правознавча методологія щодо оцінки нормативно-

правових актів на корупціогенність 

Михайло Кельман – доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного 

права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка», Заслужений діяч науки і техніки 

України; 

Ростислав Кельман – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту права, психології та 

інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 

 

Новому Цивільному процесуальному кодексу України чотири 

роки: особливості нового порядку цивільного судочинства 

Сергій Короєд – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Захист виборчих прав внутрішньо переміщених осіб: 

Конституція України, Виборчий Кодекс України, практика 

Європейського Суду з прав людини 

Олександра Кармаза – докторка юридичних наук, професорка, 

професорка Університету штучного інтелекту та цифровізації. 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Юридичні механізми захисту прав і свобод людини  і  

громадянина  в  країнах  Європейського Союзу  

Олександр Пилипенко – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових 

технологій. 

 

Правова природа доктрини зняття (підняття) корпоративної вуалі 

Віталій Махінчук – доктор юридичних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва НАПрН України. 

 

Політико-правові проблеми протидії корупції та формування 

антикорупційних цінностей громадян України 

Ірина Кресіна – докторка політичних наук, професорка, завідувачка 

відділу правових проблем політології Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАН України, член-кореспондентка НАПрН України. 

 

Довіра суспільства до Державної прикордонної служби України 

як складова довіри до правоохоронних органів 

Олег Ганьба – доктор юридичних наук, начальник кафедри теорії 

права та кримінально-процесуальної діяльності Національної академії 

Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 

 

Тенденції розвитку юридичної освіти та науки України в 

сучасних реаліях 

Сергій Прилуцький – доктор юридичних наук, професор кафедри 

нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, 

судоустрою Навчально-наукового інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Принципи та завдання адміністративно-правового захисту прав 

осіб з інвалідністю 

Євген Соболь – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 

державно-правових дисциплін та адміністративного права 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка.  



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 

 

 

                     Університет  «Україна»                   11 

 

Дискредитація кооперативної ідеї в українському праві: минуле і 

сучасність 

Сергій Гладкий – доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі. 

 

Доцільність запровадження інституту страхування цивільно-

правової відповідальності адвоката через призму необхідності 

відстоювання інтересів його клієнта 

Віктор Заборовський – доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного 

університету. 
 

Актуальні проблеми господарсько-правового регулювання 

протимінних відносин 

Роман Кірін – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені 

В. К. Мамутова НАН України». 
 

Щодо визначення поняття та ознак публічно-приватного 

партнерства у сфері науково-технологічного розвитку 

Ксенія Куркова – докторка юридичних наук, старша дослідниця, 

завідувачка відділу науково-правових експертиз та законопроектних робіт 

Науково-дослідного інституту публічного права. 

 

Правове регулювання суспільних відносин: сучасні засади 

Федір Медвідь – доктор наук в галузі політології, кандидат 

філософських наук, професор МКА, професор кафедри теорії держави і 

права та конституційного права Міжрегіональної академії управління 

персоналом; 

Максим Урбанський – магістр права, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 

081 Право Міжрегіональної академії управління персоналом; 

Анатолій Твердохліб – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право 

Міжрегіональної академії управління персоналом. 
 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Особливості захисту та забезпечення трудових прав біженців та 

осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту як 

учасників зовнішньої трудової міграції 

Костянтин Шкарупа – доктор юридичних наук, старший дослідник 

провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного 

права. 

 

Проблеми суб’єктивної та об’єктивної форми реалізації 

регулятивної функції сучасного права 

Роман Зварич – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

права ЗВО «Університет Короля Данила». 

 

Конституційно-правові засади розвитку толерантного 

суспільства у зарубіжному та вітчизняному державотворенні 

Руслан Басенко – докторант Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат педагогічних 

наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та 

ґрантової діяльності, завідувач кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права.  

 

Інтелектуальна власність та загрози національній безпеці 

Олександр Зайківський – старший науковий співробітник Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії 

правових наук України. 

 

Практичні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою 

Анастасія Задорожна – кандидатка юридичних наук, викладачка 

Національної академії внутрішніх справ. 

 

Наступність та базовість як основні функції правових аксіом 

Інна Зеленко – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Забезпечення конституційного права на безоплатну правову 

допомогу в адміністративному судочинстві 

Юлія Козаченко – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного 

університету; 

Олександр Кальян – кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного 

університету. 

 

Форми реалізації принципу пропорційності в цивільному процесі 

Юлія Прут – кандидатка юридичних наук, помічниця судді Івано-

Франківського окружного адміністративного суду.  

 

Цивільно-правовий статус громадян, які проживають на 

тимчасово окупованих територіях України 

Галина Луцька – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри права ЗВО «Університет Короля Данила». 

 

Щодо реалізації права на судовий захист в умовах 

запровадження надзвичайної ситуації або правового режиму 

надзвичайного стану 

Андрій Шабалін – кандидат юридичних наук, адвокат, керівник 

сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних 

досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. 

 

Обмежувальні заходи Європейського Союзу у зв’язку з діями 

Російської Федерації 

Марія Плотнікова – кандидатка юридичних наук, доцентка, 

доцентка кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного 

правознавства Сумського державного університету; 

Влада Литвинко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 293 Міжнародне право Сумського державного 

університету.  

 

 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Особливості договірного регулювання виконання дистанційної 

та надомної роботи 

Марина Брюховецька – кандидатка юридичних наук, доцентка 

кафедри правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі . 

 

Дотримання балансу інтересів у споживчих договірних 

зобов’язаннях 

Роман Пожоджук – кандидат юридичних наук, старший дослідник, 

старший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 

 

Національна гвардія України (історико-правовий аспект) 

Роман Саунін – кандидат юридичних наук, слухач Національної 

академії оборони України імені Івана Черняховського. 

 

До питання щодо співвідношення змісту понять «засади» та 

«принципи» в законодавчих актах України 

Валентина Стрілько – кандидатка юридичних наук, викладачка 

Університету штучного інтелекту та цифровізації. 

 

Правове регулювання підприємницької діяльності у державах 

Магрибу (Алжир, Марокко, Туніс) 

Іван Сегеда – кандидат юридичних наук, другий секретар відділу з 

економічних питань Посольства України в Державі Кувейт. 

 

Антропологічний принцип права як складова правової культури 

та освіти 

Алла Кравченко – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права 

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».  

 

Система нарахування штрафних балів за порушення правил 

дорожнього руху: національний та європейський досвід 

Марина Кисельова – Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України. 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Деякі аспекти адміністративно-правового регулювання прав 

суб’єктів публічної адміністрації в Україні 

Ігор Глобенко – доктор філософії зі спеціальності 081 Право, 

заступник директора ТОВ «Саєнс енд Спейс». 

 

Заохочувальні норми галузі трудового права 

Назарій Керничний – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право ЗВО 

«Університет Короля Данила». 

 

Право як елемент культури 

Тетяна Поліщук – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право ЗВО 

«Університет Короля Данила». 

 

Міжнародно-правове  регулювання праці та перспективи 

розвитку трудового законодавства України 

Геннадій Аванесян – доцент кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

Особливості  кримінальної  відповідальності  неповнолітніх 

Володимир Коваленко – старший викладач кафедри правознавства 

та фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Зловживання процесуальними правами в господарському 

судочинстві 

Світлана Товста – старша викладачка кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Особливості правозастосування як форми реалізації норм права 

Дмитро Стрілко – старший викладач кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Медіація у приватно-правовій сфері 

Дар’я Маліннікова – адвокат, керівниця адвокатського об’єднання 

«Маліннікова, Курбала та партнери», здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 

081 Право, старша викладачка кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

Медіація у публічних правовідносинах 

Дмитро Піддубний – медіатор, виконавчий директор ГО «Інститут 

діалогу, медіації та альтеративного вирішення спорів», здобувач третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 Право, старший викладач кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Облігації внутрішньої державної позики як цінні папери для 

активізації фондового ринку України 

Іван Лісний – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право, старший 

викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна». 
 

Концептуальні засади правової політики сучасної української 

держави 

Наталія Харченко – здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право 

ЗВО «Університет Короля Данила». 
 

Проблемні аспекти перевезення вантажу в Україні 

Ганна Бунча – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 
 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Особливості служби в органах місцевого самоврядування 

Карина Волошина – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 
 

Проблеми регулювання житлового законодавства в Україні 

Катерина Ковальчук – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Особливості дискреції в адміністративному судочинстві 

Ельвіра Приймак – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Джерела міжнародного права: плюралізм і потреба ієрархії 

Анастасія Стремецька – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 081 Право Київського національного 

торговельно-економічного університету. 

 

Імплементація європейських стандартів державної служби в 

Україні 

Олександра Лисенко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 081 Право економіко-правового факультету 

Маріупольського державного університету. 

 

The Concept of Legal Status, its Structure and Types 

Вербінець Вероніка – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 081 Право Національного авіаційного 

університету. 

 

 

 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  18      Полтавський інститут економіки і права  

 

Пpaвoвий зaxиcт бpeндiв в Укpaїнi 

Oлександр Габабурда – здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 Економіка Київcького нaцioнaльного 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчного унiвepcитeту. 

 

До питання правового регулювання екологічного страхування в 

Україні 

Ярослав Шевцов – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 Право Сумського державного університету.  

 

Процесуальні строки подання зустрічного позову у 

господарському процесі на підставі судової практики Верховного Суду 

Едуард Юхта – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Господарські договори: сутність, значення, види та порядок 

укладання 

Марія Лісовець – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Інформаційно-інфракструктурні  роботи у сфері господарювання 

Інна Барабаш – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Особливість форми звичаю як джерела цивільного права 

Дар’я Клименко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Правові аспекти запобігання та протидії домашньому насильству 

Анастасія Бабич – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Окремі проблеми забезпечення прав особи при освідуванні 

Роман Гожий – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю: оптимізація строку покарання 

Сергій Нагайник – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Окремі вимоги щодо проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій у кримінальному провадженні 

Марія Кузьменко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Правові аспекти запобігання та протидії домашньому насильству 

Тетяна Лядавська – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна». 

 

До питання фінансування бюджету України  

Володимир Гресь – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Місце та ролі Європейського суду з прав людини та Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод в механізмі захисту 

прав і свобод громадян України 

Андрій Андренко – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Окремі питання надання права законодавчої ініціативи органам 

судової влади  

Карина Авраменко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 081 Право Полтавського державного аграрного 

університету. 
 

Окремі питання правового статусу господарських товариств 

Олександр Джангіров – здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 081 Право Полтавського державного аграрного 

університету. 
 

Повага до незалежності суддів як одна із засад діяльності 

прокуратури України 

Олександр Одарюк – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 Право Полтавського державного аграрного 

університету. 
 

Основоположні засади інституту громадянства 

Дем’ян Братасюк  – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 
 

 

 

 

 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Звільнення від кримінальної  відповідальності 

Ірина Плішко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Сучасні уявлення щодо змісту окремих об’єктивних ознак складу 

кримінального правопорушення 

Богдан Дудка – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 
 

Правова поведінка особи 

Олександр Обихвіст – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Соціальна значимість правової поведінки 

Арсен Пазоян – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

Право як особлива концепція соціального порядку 

Владислава Скляр – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Право на громадянство 

Дар’я Тітаренко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Правосвідомість як регулятор поведінки людини 

Марина Яременко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
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Особливості реалізації Конституції України 

Артур Босенко – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

Податкова безпека в системі економічної безпеки держави 

Поліна Бардіна – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Співвідношення фінансово-правової відповідальності з іншими 

видами юридичної відповідальності  

Дар’я Тітаренко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Відповідальність у сучасному міжнародному праві 

Олександр Борисенко – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Міжнародно-правовий захист прав біженців  

Валентин Ткачик – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Проблеми забезпечення доступності правосуддя в 

адміністративному судочинстві 

Дмитро Гончаров – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».  

 

Обмеження майнових прав подружжя 

Владислава Бакум – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Особливості поновлення строку позовної давності 

Каміла Касьяненко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Актуальні проблеми правового забезпечення навколишнього 

середовища України 

Микита Горовенко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Відсутність згоди як підстава визнання правочинів недійсними у 

сімейному праві України 

Денис Маляр – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

Кримінальне право України і міжнародне право 

Яна Пріщенко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу 

ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Республікансько-парламентський досвід українського 

національного державотворення  

Катерина Назаренко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Ідея конституціоналізму в концепціях українського 

державотворення ХІХ – початку ХХІ століть 

Анастасія Дендеберя – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
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Історико-правові засади становлення виконавчої гілки влади в 

українській державотворчій традиції 

Максим Бондаревський – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Порівняльно-правові аспекти сучасних моделей конституціоналізму 

Сергій Коба – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 
 

Теоретико-концептуальні засади конституційного контролю у 

вітчизняній і зарубіжній правовій системах 

Олександр Цибанєв – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні 

Дмитро Єльчіщєв – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Трансформація виборчої системи в Україні та перспективи її 

розвитку 

Альбіна Безлепко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

«Пряма демократія» в українській державно-правовій традиції 

Сніжана Чирва – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Історико-правові та конституційні засади розвитку 

громадянського суспільства в Україні 

Віталій Іванов – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ ІІ 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ  

УКРАЇНИ ТА СВІТУ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ  

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Модератори: 

Роман Шаравара – кандидат економічних наук, доцент  

Іван Лісний – старший викладач  
 

Ставлення домогосподарств до золота, його місця і ролі у 

сучасному житті суспільства (на основі опитування населення 

м. Полтави) 

Тетяна Непокупна – кандидатка економічних наук, доцентка, 

доцентка кафедри політекономії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

Борис Шевченко – кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 
 

Порівняльний аналіз активного та пасивного портфельного 

менеджменту на сучасному фінансовому ринку 

Роман Шаравара – кандидат економічних наук, доцент, перший 

заступник директора, професор кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

Багатомірні методи аналізу процесів фінансової сфери 

Євген Кончаковський – кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 

 

Розвиток селянських господарств Полтавщини в умовах 

формування ринкових відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

Марина Мар’євська – кандидатка економічних наук, доцентка 

кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 

 

 

  26      Полтавський інститут економіки і права  

 

права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна». 
 

Розвиток малого і середнього підприємництва: державна 

підтримка та системна взаємодія з територіальними громадами 

Юлія Попова – кандидатка економічних наук, доцентка кафедри 

державного управління та адміністрування Полтавського державного 

аграрного університету, директорка КУ «Агенція місцевого розвитку 

територіальних громад Полтавського району» Новоселівської сільської 

ради; 

Євген Бова – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

сільський голова Новоселівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області. 

 

Теоретичні та прикладні засади формування конкурентних 

стратегій аграрних підприємств 

Неля Волкова – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного 

університету. 
 

Економічна сутність державного аудиту 

Алла Мілька – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка,  

завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
 

Інноваційний вектор розвитку морських портів України в умовах 

викликів третього тисячоліття 

Тетяна Стовба – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри економіки та морського права Херсонської державної морської 

академії. 
 

Інформаційна економіка як спосіб організації суспільних 

відносин 

Борис Шевченко – кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка; 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Марина Литвин – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

 

Вплив цифрової економіки на суспільне виробництво 

Борис Шевченко – кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка; 

Ірина Каращук – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

 

Причини споживання вживаних речей в Україні (за 

результатами опитування населення Полтавської області) 

Тетяна Непокупна – кандидатка економічних наук, доцентка, 

доцентка кафедри політекономії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

Віта Сухорада – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. 

 

Аналіз діяльності з управління майном для фінансування 

об’єктів будівництва та здійснення операцій з нерухомістю  

Ірина Сисоєнко – кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного 

технічного університету; 

Вадим Продан – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Херсонського національного технічного університету. 

 

Фінансова звітність як об’єкт дослідження для оцінки 

фінансового стану підприємства при проведенні судово-економічних 

експертиз 

Олена Артюх-Пасюта – кандидатка економічних наук, доцентка, 

доцентка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського 

інституту економіки і торгівлі; 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Світлана Товста – старша викладачка кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Порівняльна характеристика програмного забезпечення 

Autodesk Revit та технології Collaborate PRО як єдиного середовища            

3-D моделювання 

Валерія Стеблянко – старша викладачка кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Стратегія економічної безпеки підприємства 

Богдан Братанов – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії Полтавського державного 

аграрного університету. 

 

Перспективи розширення застосування автоматизованих 

банківських операцій 

Інна Араменко – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

Електронний документообіг в публічному адмініструванні: 

переваги та недоліки 

Алла Остапенко – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 

Механізм забезпечення  фінансової стійкості підприємства 

Тарас Пікович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Особливості реінжинірингу бізнес-процесів та  Х-інжинірингу 

аграрного підприємства  

Любов Голуб – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 
 

Характеристики та необхідні вимоги до професії  HR-менеджера 

на вітчизняних підприємствах 

Вікторія Вукмирович – здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 
 

Tкологічний менеджмент: теоретичний аспект 

Оксана Грузін – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 
 

Сутність і значення соціального обліку й аналізу при формуванні 

нефінансової звітності підприємства 

Оксана Бондар – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 
 

Методологічні онови проведення аналізу кредиторської та 

дебіторської заборгованості  

Дмитро Усенко – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна». 
 

Аналіз інфляційних процесів в Україні 

Вікторія Максакова – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 051 Економіка Полтавського державного аграрного 

університету. 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Подвійне оподаткування України в системі глобальних 

економічних відносин 

Анна Віхтюк – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.  

 

Шляхи розвитку міжбюджетних відносин 

Діана Шурко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 Фінанси банківська справа та страхування 

Хмельницького університету управління і права імені Леоніда Юзькова. 

 

Панельне моделювання інфляції України 

Ольга Дереш – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 051 Економіка Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Анастасія Лапінкова – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 Економіка Львівського національного 

університету імені Івана Франка;  

Ірина Старчевська – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 051 Економіка Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
 

Сучасний стан та перспективи валютного ринку України 

Анастасія Настасовська – здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.  
 

Роль спрощеної системи оподаткування в Україні 

Валерія Бреус – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 Право Полтавського університету економіки і 

торгівлі. 
 

Фінансування місцевих бюджетів в контексті реформи 

децентралізації 

О. Руденко – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

факультету управління та економіки Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова. 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Міжбюджетні трансферти в Україні 

Вікторія Веселовська – здобувачка вищої освіти факультету 

управління та економіки Хмельницького університету управління і права 

імені Леоніда Юзькова. 

 

Подвійне оподаткування: поняття, сутність, методи вирішення 

Валерія Іващенко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 Право Полтавського університету економіки і 

торгівлі. 

 

Бюджетний процес в Україні 

Ірина Кавун – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 Право Полтавського університету економіки і 

торгівлі. 

 

Використання програмних математичних пакетів для 

автоматизації розрахунків  технічних систем 

Ірина Плішко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського фахового коледжу ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
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ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ ІІІ 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: 

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН 

 

Модератори:  

Алла Кравченко  – кандидатка юридичних наук 

Дмитро Стрілко – старший викладач 

 

Основи культури оздоровлення студентської молоді 

Марина Гриньова – ректорка Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, член-кореспондентка 

НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, заслужена 

працівниця освіти України. 

 

Цілісний світогляд сучасної особистості: педагогічний вимір 

Віра Ільченко – дійсна членкиня НАПН України, докторка педагогічних 

наук, професорка, завідувачка відділу інтеграції змісту загальної середньої 

освіти Інституту педагогіки НАПН України, професорка кафедри методики 

змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 

 

Регулювання суспільних відносин в управлінні розвитком 

післядипломної педагогічної освіти 

Сергій Клепко – доктор філософських наук, доцент, заступник 

директора з науково-дослідної роботи та міжнародного співробітництва 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М. В. Остроградського; 

Олена Дубинка – заступниця директора з навчальної роботи 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М. В. Остроградського; 

Наталія Корягіна – кандидатка педагогічних наук, заступниця 

директора з науково-методичної роботи Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського;  

Людмила Литвинюк  – кандидатка педагогічних наук, завідувачка 

кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Особливості запровадження соціальних стандартів у сучасних 

умовах в Україні  

Надія Мякушко – докторка філософії, кандидатка політичних наук, 

директорка, в. о. завідувачки кафедри соціальної роботи та спеціальної 

освіти Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

 

Ментальні трансформації української ідентичності 

Ярослав Калакура – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Українське національно-культурне відродження в новітній 

історіографії 

Наталія Семергей – докторка історичних наук, доцентка. 

 

Педагогічна майстерність учителя-словесника 

Олександр Лавріненко – доктор педагогічних наук, професор,  

головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної 

освіти Інституту  педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України. 
 

Ідея політехнізму в освіті: витоки, розвиток, перспективи 

Лариса Семеновська – докторка педагогічних наук, професорка, 

професорка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; 

Оксана Даниско – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової 

фізичної культури Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 
 

Мистецька освіта та гуманістичний розвиток особистості 

Тетяна Зузяк – докторка педагогічних наук, кандидатка 

мистецтвознавства, професорка, декан факультету мистецтв та 

художньо-освітніх технологій  Вінницького державного  педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. 
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Мотивований до педагогічної діяльності вчитель – вимога часу 

Олена Ільченко – докторка педагогічних наук, доцентка, професорка 

кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Нормативно-правове регулювання STEM-освіти в Україні 

Володимир Мокляк – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Інновації в докторській підготовці: інклюзивний та 

міжпредметний підходи 

Аліна Сбруєва – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка. 

 

Стратегічні орієнтири солідарної підготовки майбутнього 

менеджера освіти в умовах університету 

Олена Козлова – кандидатка педагогічних наук, професорка, 

завідувачка кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Управління якістю освіти в умовах дистанційного навчання 

майбутніх керівників закладів освіти 

Любов Пшенична – кандидатка наук з державного управління, 

професорка, професорка кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої 

школи Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. 

 

Концептуальні основи навчання, що стимулює особистісний 

розвиток здобувачів освіти територіальних громад 

Віктор Стрельніков – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Методологічне обгрунтування організації підготовки 

педагогічних працівників до проєктування у закладах освіти 

територіальних громад 

Леся Лебедик – докторка педагогічних наук, доцентка кафедри 

спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Громадянська культурна сучасного педагога: теоретичний 

аспект 

Надія Білик – докторка педагогічних наук, доцентка, професорка 

кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М. В. Остроградського. 

 

Аксіологічні системи сучасного світу 

Ірина Цебрій – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри музичного мистецтва та хореографії ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». 

 

Особливості правової взаємодії викладача і студента у підготовці 

майбутніх фахівців фізичної культури 

Василь Фазан – доктор педагогічних наук, доктор теологічних наук, 

професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. 

 

Тоталітарне суспільство: історико-концептуальний аналіз 

Олександр Лук’яненко – доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри культурології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

 

Історико-антропологічний підхід: історіографія питання та 

сучасне шкільне історіописання 

Олена Бороденко – докторка історичних наук, доцентка кафедри 

історії України Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; 
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Катерина Удовиченко – здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Історія)» Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Гуманістичні траєкторії реалізації цілісної освіти особистості в 

освітньому просторі Нової української школи 

Руслан Басенко – докторант Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат педагогічних 

наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи, міжнародної та 

ґрантової діяльності, завідувач кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права.  
 

Наукова та освітня діяльність Івана Красуського  

Світлана Ткаченко – професорка кафедри українознавства, 

культурології та історії науки Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 
 

Проблема особистісної надійності управлінців підприємницької 

діяльності у процесі трансформації соціокультурного простору  

Ігор Лантух – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна; 

Ольга Гульбс – докторка психологічних наук, професорка, професорка 

кафедри психології Уманського державного педагогічного університету 

імені П. Г. Тичини; 

Валерій Лантух – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри краєзнавчого-туристичної роботи, соціальних та гуманітарних 

наук Української інженерно-педагогічної академії 

Ксенія Балабанова – кандидатка психологічних наук, старша 

викладачка кафедри психології Національного аерокосмічного університету 

імені М. Є  Жуковського. 
 

Музейна педагогіка та її роль у збереженні культурно-

мистецької спадщини Полтавського краю 

Лариса Шаповал – кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка 

кафедри історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Філософські виміри якості сучасної університетської освіти 

Сергій Дєнєжніков – кандидат філософських наук, старший викладач 

кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Інновації в музейній діяльності 

Віта Дмитренко – кандидатка історичних наук, старша викладачка 

кафедри культурології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

 

Використання комп’ютерних систем в сучасній житловій 

архітектурі 

Віталій Дмитренко – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

культурології Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

 

Сучасні соціокультурні процеси як об’єкт культурологічних 

досліджень 

Алла Литвиненко – кандидатка мистецтвознавства, доцентка 

кафедри культурології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

 

Аксіологічний вимір професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти 

Рената Винничук – кандидатка педагогічних наук, доцентка 

кафедри культурології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 
 

Правове регулювання відносин виховатиля та дошкільника 

Тетяна Фазан – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 
 

Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців 

соціальної сфери 

Любов Куторжевська – кандидатка педагогічних наук, доцентка 

кафедри соціальної роботи і спеціальної освіти Полтавського інституту 
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економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна». 

 

Штучний інтелект як імітація складності 

Ігор Снегірьов – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка. 

 

Обмеження та горизонти розвитку штучного інтелекту 

Світлана Моцак – кандидатка педагогічних наук, доцентка, 

завідувачка кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Психологічні особливості впевненої в собі особистості 

Леся Клевака – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри 

психології та педагогіки Національного університету «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка». 

 

Кризи особистості: психологічні виміри трансформації та 

зростання 

Віталій Заіка – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини «Україна». 

 

Праведники народів світу та інші українські рятівники в період 

Голокосту у Полтаві: феномен людського вибору 

Тетяна Татаріна – директорка КО «Інститут розвитку міста» 

Полтавської міської ради. 

 

Духовна ситуація у сучасному суспільстві 

Максим Петренко – кандидат філософських наук, старший викладач 

кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності 

Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Ренесансний гуманізм в Україні: педагогічний вимір 

Наталія Год – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 

кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 

Актуальні питання соціально-політичного дискурсу в лінгвістиці 

Людмила Данилюк – кандидатка філологічних наук, професорка 

кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського 

інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна». 

 

Сучасні проблеми теоретичної та прикладної лінгвістики  

Наталія Рябокінь – кандидатка філологічних наук, доцентка, 

завідувачка кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна». 

 

Соціокультурні практики в освітньому процесі 

Олена Вдовіна – кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент 

кафедри українознавства, культури та документознавства Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

 

Педагогічні ідеї розвитку особистості в умовах інтернатного 

закладу освіти М. Андрієвського (1922-1998 роки) 

Наталія Токуєва – кандидатка педагогічних наук, старша 

викладачка відділу мовної підготовки Центру міжнародної освіти 

Полтавського державного аграрного університету. 

 

Соціальний захист молоді з особливими освітніми потребами.  

Ольга Бацман – доцентка  кафедри соціальної роботи та спеціальної 

освіти Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна». 
 

Туристичний потенціал об’єктів археологічної спадщини 

Полтавщини 

Михайло Коваленко – завідувач відділу КЗ «Центр охорони та 

дослідження пам’яток археології» Полтавської обласної ради. 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Політика трилінгвізму у Казахстані як основа суспільної 

модернізації 

Шингис Ріаханов – член Політради Східно-Казахстанської філії 

політичної партії  АDAL (Республіка Казахстан). 

 

Соціокультурні виклики і альтернативи розвитку євроазійського 

супер-регіону в контексті Реставрації Талібану в Афганістані 

Дмитро Лобода – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії, начальник навчально-

методичного відділу, асистент кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

 

Особливості застосування медіації в сфері адвокатури та нотаріату 

Тетяна Колотілова – адвокат. 

 

Особливості організації освітнього процесу в Полтавському 

мистецькому ліцеї імені Софії Русової 

Алевтина Ключинська – директорка Полтавського мистецького 

ліцею імені Софії Русової Полтавської обласної ради, заслужена працівниця 

освіти України. 

 

Виховний процес в Полтавському мистецькому ліцеї імені Софії 

Русової 

Олена Мацицька – заступниця директора з виховної роботи 

Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової Полтавської обласної 

ради. 

 

Концептуальні засади управління виховною роботою в 

Лебединському педагогічному училищі імені А. С. Макаренка під 

керівництвом Л. М. Кірдіщевої 

Ірина Михайличенко – методист І категорії, аспірант кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Організаційно-методичне забезпечення вибудови комфортного 

середовища в умовах магістерської підготовки майбутнього 

викладача вищої школи 

Анна Черкашина – старша лаборантка кафедри менеджменту 

освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. 

 

 

Полтавський літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка – 

база практики майбутніх культурологів 

Світлана Ємець – старша наукова співробітниця Полтавського 

літературно-меморіального музею імені В. Г. Короленка, магістерка 

культурології. 

 

Створення освітнього середовища для учнів з особливими 

освітніми потребами    

Оксана Куторжевська – учителька початкових класів комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 

імені Бориса Серги» Полтавської міської ради Полтавської області.  

 

Адаптація освітнього середовища до особистості школяра – 

інновація сьогодення  

Віта Кос – учителька початкових класів комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги» 

Полтавської міської ради Полтавської області. 
 

Мистецтво – засіб виховання здобувачів освіти гімназії 

«Здоров’я» № 14 Полтавської міської ради 

Людмила Цуприк – вихователька Полтавської гімназії «Здоров’я» 

№ 14 Полтавської міської ради Полтавської області.  

Освіта в умовах трансформаційних змін українського суспільства 

Едуард Чіп – учитель-дефектолог; учитель історії, правознавства; 

вчитель-методист Градизької спеціальної школи Полтавської обласної 

ради. 
 

 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Мистецтво в умовах трансформаційних змін українського 

суспільства 

Світлана Чіп – викладачка класу фортепіано Градизької дитячої 

музичної школи імені Олександра Білаша. 
 

Освіта вихованців центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей з особливими освітніми потребами  

Людмила Мальцева – вихователька комунального закладу «Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради. 

 

Створення інклюзивного освітнього середовища в умовах 

спеціальної школи-інтернату 

Ірина Мальцева – учителька-логопед Київської спеціальної школи-

інтернату І-ІІІ ступенів № 9.  

 

Критеріальна оцінка підготовленості майбутніх викладачів 

вищої школи до формування позитивного іміджу університету  

Микола Лохоня – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  

 

Особливості правового регулювання діяльності учителя в 

інклюзивному навчання 

Яна Демус – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. 

 

Релігійний аспект в освіті: історія та сьогодення 

Віталій Шафрановський – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 
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Правові особливості існування закладів підготовки вчителів 

початкових класів на Полтавщині кінця ХІХ – початку ХХ століть 

Сергій Савченко – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 
 

Жертовність пастирського служіння як приклад сучасного 

виховання 

Олександр Терещук – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

 

Науковий доробок академіка Василя Лобурця в контексті 

соціокультурного простору України 

Олександр Єрмоленко – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктора філософії Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Психологічні підґрунтя визначення аксіологічних передумов 

реалізації «Я-концепції» особистості військовослужбовців та воїнів 

АТО 

Тетяна Сальнікова – здобувачка третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктора філософії Харківського національного 

університету цивільного захисту України. 

 

Полтавський літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка – 

осередок культурної діяльності 

Вікторія Шабанова – здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка; головна спеціалістка відділу туризму, культурної 

спадщини управління культури Департаменту культури, молоді та сім’ї 

Полтавської міської ради. 

 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 7-8 грудня 2021 року 
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Технологія формування управлінської компетентності 

майбутнього керівника проєкту 

Оксана Вахрушова – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
 

IT-галузь як інновації у світовому розвитку 

Даяна Радченко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності Комп’ютерні науки Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 
 

Проблема реалізації професійного потенціалу: чи є розв’язання 

проблеми? 

Єлизавета Малюшенко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності Комп’ютерні науки Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

Про фінансове забезпечення жінки у ХІХ столітті 

Поліна Орєхова – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності Хімія Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

 

Зміни у правилах вступу у шлюб за останні 150 років 

Ганна Толкачьова – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності Комп’ютерні науки Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

Ковід-2019: пандемія чи вирок? 

Михайло Жолтіков – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності Галузеве машинобудування Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

Дослідження Донбасу братами Носовими 

Влад Полуянов – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності Галузеве машинобудування Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Про організацію професійної комерційної освіти у Росії на 

початку ХХ століття 

Аліса Зобова – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності Комп’ютерні науки Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 

Єгор Канкрін та платинові монети Російської імперії 

Ірина Сокол – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності Хімія Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

 

Формування у майбутніх менеджерів умінь моделювання 

Анастасія Часова – здобувачка першого (бакалаврського)  рівня 

вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

 

Технології формування у майбутніх менеджерів комунікативної 

компетентності  

Анатолій Чоботарь – здобувач першого (бакалаврського)  рівня 

вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
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