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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 

і фізико-математичних наук, практикуючих юристів, економістів, педагогів 

та інших фахівців з понад десяти регіонів України.  

 

 

 

 

Рекомендувала до друку вчена рада  

Полтавського інституту економіки і права 

7 грудня 2020 року, протокол № 4 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Мякушко Надія Семенівна – директор Полтавського інституту економіки 

і права, кандидат політичних наук (голова). 

Шаравара Роман Іванович – перший заступник директора з науково-

педагогічної роботи, професор кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права, кандидат економічних наук, доцент 

(заступник голови). 

Басенко Руслан Олександрович – завідувач кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права, кандидат педагогічних наук 

(заступник голови). 

Бацман Ольга Сергіївна – начальник відділу науково-методичної, 

міжнародної та ґрантової діяльності, доцент, заступник завідувача кафедри 

соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і 

права. 

Аванесян Геннадій Миколайович – доцент кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права. 

Черкас Віра Володимирівна – старший викладач кафедри правознавства 

та фінансів Полтавського інституту економіки і права. 

Лісний Іван Анатолійович – старший викладач кафедри правознавства 

та фінансів Полтавського інституту економіки і права. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ 

 

9 грудня 2020 року 

10.00 – 13.00 – пленарне засідання у форматі Zoom-конференції 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://zoom.us/j/99409191755?pwd=T0FodjBuTmtFNVljNkxQdmFqTFo2Zz09  

Ідентифікатор конференції: 994 0919 1755 

Код доступу: tyYf2b  

 

14.00 – 17.00 – робота інтерактивних панелей у форматі Zoom-конференцій 

Перша інтерактивна панель: «Правове регулювання суспільних відносин: 

теоретико-концептуальні та практичні виміри»  

Підключитися до конференції Zoom: 

https://zoom.us/j/98225522383?pwd=T1o1OE9kVWRzTlZ1ZWFPQ1FwbnFIZz09  

Ідентифікатор конференції: 982 2552 2383 

Код доступу: kN7Vu8 

Друга інтерактивна панель: «Розвиток економічної та фінансової системи 

України та світу в умовах викликів сучасного суспільства»  

Підключитися до конференції Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/81049280781?pwd=alA1Mmk1QnY1RC9OZ3luYlZDdE

1NUT09 

Ідентифікатор конференції: 810 4928 0781 

Код доступу: 5L9jPY 

 

Третя інтерактивна панель: «Інноваційний розвиток соціокультурного 

простору: глобальний та національний виміри змін» 

Підключитися до конференції Zoom: 

https://zoom.us/j/97338235202?pwd=ZHcrY25hdy96YlY4NzJsMDlKd1d5Zz09  

Ідентифікатор конференції: 973 3823 5202 

Код доступу: Q8cRa5 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Доповіді на інтерактивних панелях диспутантів – до 10 хвилин 

https://zoom.us/j/99409191755?pwd=T0FodjBuTmtFNVljNkxQdmFqTFo2Zz09
https://zoom.us/j/98225522383?pwd=T1o1OE9kVWRzTlZ1ZWFPQ1FwbnFIZz09
https://us05web.zoom.us/j/81049280781?pwd=alA1Mmk1QnY1RC9OZ3luYlZDdE1NUT09
https://us05web.zoom.us/j/81049280781?pwd=alA1Mmk1QnY1RC9OZ3luYlZDdE1NUT09
https://zoom.us/j/97338235202?pwd=ZHcrY25hdy96YlY4NzJsMDlKd1d5Zz09
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Привітання учасникам конференції 

 

Надія Мякушко – директор Полтавського інституту економіки і права, 

кандидат політичних 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. 

Олександр Черчатий –  директор Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, кандидат наук 

з державного управління.  

 Руслан Басенко – завідувач кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права, кандидат педагогічних наук. 

 

Доповіді 

 

Українська людина: виміри цивілізаційної ідентичності 

Ярослав Калакура – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

 

Розвиток світогляду цілісного світорозуміння: аксіологічний вимір 

Віра Ільченко – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти 

Інституту педагогіки НАПН України, професор кафедри методики змісту 

освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М. В. Остроградського (м. Полтава) 

 

 Процесуальний статус державного реєстратора як відповідача в 

цивільному процесі 

Сергій Короєд – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права 
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Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Регулювання суспільних відносин в управлінні розвитком освіти 

Сергій Клепко –  доктор філософських наук, доцент, професор кафедри 

філософії та економіки освіти, заступник директора з науково-дослідної 

роботи та міжнародного співробітництва Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 

(м. Полтава)  

 

Захист права власності в Європейському суді з прав людини: 

загальні норми та рішення Суду 2020 року 

Олександра Кармаза – доктор юридичних наук, професор,  професор 

кафедри цивільного процесу Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

 

Соціокультурні регіони сучасного світу 

Ірина Цебрій – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

музичного мистецтва та хореографії ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава) 

 

Ментальні особливості вітчизняної освіти 

Петро Кравченко – доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри філософії, декан факультету історії та географії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений 

працівник освіти України (м. Полтава) 

 

Соціально-філософське усвідомлення професії вчителя – рушійної 

сили поступу України в ХХІ столітті 

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 (м. Київ) 
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Правова культура як розвиток громадянської позиції сучасного 

педагога 

Надія Білик – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 

(м. Полтава) 

 

Порівняльний аналіз правового статусу виконавчого органу 

місцевого самоврядування та комунальної установи 

Володимир Божко – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права 

Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 

 

Особливості соціалізації здобувачів освіти мистецької школи-

інтернату 

Любов Куторжевська – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту 

економіки і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» (м. Полтава) 

Алевтина Ключинська – директор спеціалізованої мистецької школи-

інтернату І-ІІІ ступенів  «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» 

імені Софії Русової Полтавської обласної ради (м. Полтава) 

 

«Коронакризовий стрибок»: нові зсуви в соціокультурній дійсності 

Дмитро Лобода – асистент кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

(м. Полтава) 

 

Правові аспекти булінгу як соціально негативного явища 

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

«Маліннікова, Курбала та партнери» (м. Полтава) 
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Окремі теоретичні та історичні аспекти здійснення цивільного та 

господарського судочинства рабинами 

Олександр Кальян – кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри підприємництва і права Полтавського державного аграрного 

університету (м. Полтава) 

Валерія Осташова – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавського державного аграрного університету 

(м. Полтава) 

 

Філософія «м’яких навичок» у розвитку цілісної освіти інноваційної 

особистості 

Руслан Басенко – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Перспективи розвитку вищої освіти в умовах дистанційного 

навчання з використанням сучасних інформаційних технологій 

Валерія Стеблянко – викладачка циклової комісії правознавства 

Полтавського коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» (м. Полтава) 
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ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ І 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН:  

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ 

 

Керівники: 

Сергій Короєд – доктор юридичних наук, доцент 

Алла Кравченко – кандидат юридичних наук, доцент  

 

Правова природа «особливого суду» в контексті утворення та 

функціонування Вищого антикорупційного суду 

Сергій Прилуцький – доктор юридичних наук, професор Інституту 

права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

 

Криза права в сучасному суспільстві як історико-теоретична проблема 

Сергій Гладкий – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 

правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» (м. Полтава) 

 

Кваліфікація статусу території ОРДЛО в міжнародно-правових актах 

Олексій Кресін – доктор юридичних наук, доцент, керівник Центру 

порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України (м. Київ) 

Ірина Кресіна – доктор політичних наук, професор, завідувач відділу 

правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України (м. Київ) 

 

Проблеми правового регулювання в контексті дії права 

Роман Зварич – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

права Університету Короля Данила (м. Івано-Франківськ) 

 

Позитивні та негативні риси «гонорару успіху» як способу 

обчислення розміру гонорару адвоката 

Віктор Заборовський – доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри цивільного права та процесу Ужгородського національного 

університету (м. Ужгород) 

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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Новели законодавства України у сфері спадкування 

Дарина Кушерець – доктор юридичних наук, професор, проректор з 

розвитку ПВНЗ «Університет сучасних знань» (м. Київ) 

 

Розвиток правового регулювання та загальна характеристика 

доктрини зняття корпоративної вуалі 

Віталій Махінчук – доктор юридичних наук, старший дослідник,  

професор кафедри судочинства Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

 

Роль цільових фондів багатьох донорів у постконфліктній відбудові 

Олена Стойко – доктор політичних наук, провідний науковий 

співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 

(м. Київ) 

 

Окремі політико-правові питання боротьби із корупцією у військовій 

сфері 

Сергій Кальян – доктор політичних наук, професор, професор кафедри 

соціальних та гуманітарних дисциплін Полтавського державного аграрного 

університету (м. Полтава) 

Анна Чорна – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського державного аграрного університету 

(м. Полтава) 

 

Гуманістичний підхід у праві: філософський погляд 

Алла Кравченко – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Судовий розсуд та роль судді в процесі підвищення довіри 

суспільства до судової гілки влади 

Олександр Кукоба – кандидат юридичних наук, суддя Полтавського 

окружного адміністративного суду, асистент кафедри цивільного, 

господарського та фінансового права Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Проблемні питання визначення територіальної підсудності в 

цивільному процесі 

Анастасія Задорожна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

приватно-правових дисциплін ПВНЗ «Університет сучасних знань» (м. Київ) 

 

Регулювання праці неповнолітніх в актах Міжнародної організації 

праці 

Анна Сидоренко – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права 

Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 

 

Поняття рішення іноземного суду в цивільному судочинстві України 

Валентина Стрілько – кандидат юридичних наук, викладач кафедри 

права ПВНЗ «Університет сучасних знань» (м. Київ) 

 

Реалізація правових норм щодо регулювання індустрії забезпечення 

подій за умов пандемії COVID-19 

Олена Вітринська – кандидат історичних наук, менеджер проєктів ТОВ 

«ПАБЛІК МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (м. Полтава) 

Яніна Ковалевська – засновниця ТОВ «ПАБЛІК МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» 

(м. Полтава) 

 

Структура особистісних компонентів професійноі Я-концепції 

майбутніх адвокатів 

Вікторія Пономаренко – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Особливості механізму цивільно-правового регулювання  деліктних 

зобов’язань 

Геннадій Аванесян – доцент кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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Прокуратура України в системі правоохоронних органів та органів 

державної влади 

Володимир Коваленко – старший викладач кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Парламентаризм як атрибут демократичного врядування в Україні 

Іван Лісний – старший викладач кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Медіація – сучасна альтернатива судового вирішення спору 

Світлана Швидченко – викладач ПВНЗ «Університет сучасних знань» 

(м. Київ) 

 

Особливості укладення заповіту подружжя 

Дмитро Стрілко – викладач вищої категорії циклової комісії 

правознавства Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Особливості взаємодії моральних і правових норм у механізмі 

соціальної регуляції 

Тетяна Поліщук – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Університету Короля Данила 

(м. Івано-Франківськ) 

 

Ціннісні аспекти сучасної правової політики України 

Наталія Харченко – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Університету Короля Данила 

(м. Івано-Франківськ) 

 

Окремі проблеми правового регулювання обігу векселів 

Віта Аношкіна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Зарубіжний досвід правової регламентації діяльності акціонерних 

товариств 

Михайло Сороченко – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Проблемні аспекти відшкодування моральної шкоди за діючим 

законодавством України 

Ганна Бунча – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Порівняльно-правовий аналіз правового статусу старости 2017 та 

2020 років 

Тетяна Шевчуга – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 

 

Зарубіжний досвід правового регулювання спадкування за законом 

Вероніка Ткаченко – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Проблематика відносин у сфері правового регулювання банківської 

діяльності в Україні 

Катерина Ковальчук – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Підприємництво як інститут господарського права 

Дмитро Каркач – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава)  

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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«Пряма демократія» в українській державно-правовій традиції 

Віталій Ільченко – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Ідея конституціоналізму в концепціях українського державотворення 

ХІХ століття 

Євгеній Амелін – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Конституційний контроль у зарубіжній державно-правовій традиції 

Ірина Єзерська – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Інституційні засади розвитку української державності 

Микола Камуз – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Республіканський досвід українського державотворення 

Анастасія Нетеса – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Окремі  теоретичні питання прецедентної практики Європейського 

суду з прав людини щодо захисту трудових прав 

Максим Камуз – здобувач  другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну 

цілісність та недоторканність України 

Олег Харапудько – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Окремі  теоретичні питання діяльності Європейського суду з прав 

людини 

Євген Дудник – здобувач  другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Проблемні аспекти ліквідації військової прокуратури в Україні 

Дарія Дорошенко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава)  

 

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: 

особливості законодавчого регулювання 

Роман Гожий – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Сутенерство або втягнення особи в зайняття проституцією: аналіз 

складу кримінального правопорушення 

Сергій Нагайник – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Проблемні аспекти повної індивідуальної матеріальної 

відповідальності працівника в Україні 

Валерія Лейбель – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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Предмет зобов’язання та його ознаки 

Інна Барабаш – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Правова природа представництва прокурором інтересів держави в 

адміністративному судочинстві 

Олександра Кундіренко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного 

інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(м. Полтава) 

 

Якісна співпраця прокуратури та громадських активістів – 

розвинуте громадське суспільство та сильна правова держава 

Анастасія Бабич – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Доказова діяльність на стадіях розгляду справи в порядку 

адміністративного судочинства  

Марія Лісовець – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна 

(м. Полтава) 

 

Актуальні питання функціонування інституту усиновлення в Україні 

Карина Волошина – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Підвищення кваліфікації прокурорів у формі самовдосконалення 

Дмитро Дудніков – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Особливості державного управління міграційними процесами в 

Україні 

Олександр Юрко – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Показання свідка як засіб доказування в адміністративному 

судочинстві 

Інна Барабаш – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Правова природа договору будівельного підряду 

Роман Гожий – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Поняття, види та особливості дисциплінарної відповідальності  

Ігор Клімук – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 

 

Шлюбний договір: питання сьогодення 

Оксана Леонтович – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Окремі питання правового визначення інноваційної діяльності в 

Україні 

Валентина Головань – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського державного аграрного 

університету (м. Полтава) 

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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Окремі питання боротьби з контрабандою в Україні 

Яна Кібальник – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Полтавського державного аграрного 

університету (м. Полтава) 

 

Спадкування авторських прав 

Марія Лісовець – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна 

(м. Полтава) 

 

Окремі теоретичні питання правового регулювання сучасних 

суспільних відносин 

Марина Юренко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського державного аграрного 

університету (м. Полтава) 

 

Адміністративна відповідальність за порушення карантину під час 

пандемії COVID-19 

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

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Форми прояву правового нігілізму та шляхи його подолання 

Катерина Назаренко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Правова держава і громадянське суспільство: взаємозв’язок та 

взаємозалежність 

Владислава Скляр – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Особливості правового регулювання договору дарування 

Марина Яременко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Судове тлумачення норм права 

Поліна Бардіна – здобувачка фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ ІІ 

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ  

УКРАЇНИ ТА СВІТУ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ  

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Керівники: 

Микола Рогоза – доктор економічних наук, професор 

Роман Шаравара – кандидат економічних наук, доцент  

 

Концептуальні підходи моделювання процесів діагностики  

економічної безпеки  

Микола Рогоза – доктор економічних наук, професор ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», заслужений діяч науки і 

техніки України (м. Полтава) 

 

Правова система захисту прав акціонерів в умовах глобалізації 

Роман Шаравара – кандидат економічних наук, доцент, перший заступник 

директора з науково-педагогічної роботи, професор кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні 

Марина Мар’євська – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Якість фактографічної інформації в процесі проведення судово-

економічної експертизи облікового процесу 

Олена Артюх-Пасюта – кандидат економічних наук, доцент 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Корпоративна стійкість в системі знань про економічну безпеку 

Тетяна Хлевицька – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 

економіки і менеджменту ПВНЗ «Університет сучасних знань» (м. Київ) 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Роль фінансової грамотності у фінансовій  системі України 

Анна Рябуха – кандидат педагогічних наук, фахівець I-NET (м. Полтава) 

 

Французький досвід державного управління фінансовою системою 

Світлана Товста – адвокат, старший викладач кафедри правознавства 

та фінансів Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Марина Мурашко – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Державна фінансова підтримка інноваційного розвитку малого бізнесу 

Віра Черкас – старший викладач кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Доцільність інвестиційної політики як однієї з основних критеріїв 

успішної діяльності підприємства 

Анна Пазущан – старший викладач кафедри правознавства та фінансів 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Фінансові інститути як невід’ємна складова розвитку національної 

економіки 

Максим Богун – викладач кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу (м. Черкаси) 

 

Методи адміністративно-правового регулювання ринку 

косметологічних послуг в Україні: класичний монізм або дуалізм? 

Артем Садовенко – начальник другого оперативного відділу управління 

ОРД ГУ ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя) 

 

Наука i технiка в системi соцiальної практики 

Анна Логінова – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології» Національного університету 

харчових технологій (м. Київ)  



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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Моральні, моральнісні та правові засади діяльності інженера 

Володимир Романюк – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» Національного університету харчових технологій (м. Київ) 

 

Сітьова бізнес-структура як нова одиниця конкурентного аналізу та 

модель мінімізації трансакційних витрат 

Леонід Бігунов-Новіков – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана (м. Київ) 

 

Розробка стратегії управління активами підприємства 

Сергій Стадніченко – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Банкруство як кінцева стадія діяльності підприємства 

Ольга Стельмах – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Банкрутство підприємств та оцінка санаційної спроможності в 

сучасних умовах 

Ірина Немазана –  здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Загальна модель і система показників фінансового аналізу 

підприємства 

Олена Марченко – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Промисловий сервіс (Outsourcing) як альтернатива допоміжним 

виробництвам на підприємстві 

Вікторія Братанова – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Принципи організації системи економічної безпеки підприємства 

Світлана Лещенко – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Напрями підвищення ефективності використання авансованого 

капіталу підприємства  

Максим Лісконог – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Правові аспекти впливу податкової політики на формування доходів 

та витрат бюджетної системи України 

Анастасія Бабич – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 

Переваги і недоліки в стягненні податку на додану вартість 

Марія Лісовець – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна (м. Полтава) 

 

Проблемні питання фінансування бюджету 

Інна Барабаш – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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Економічні реалії після пандемії 1918-1920 років 

Володимир Стасов – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) 

 

Розвиток сільського господарства в умовах пандемії COVID-19 

Діана Устименко – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського 

державного бізнес-коледжу (м. Черкаси) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=5tn382&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.fhayBZ4Z2OL0IfF7958e7VQ4Jseboao0hgH_Jmkwht0dO4Y8onNP-SF-DW_l3mEzPy0dOMi7etT_QRmCHi4nu1wc2RGIA0HKMMOiN-m_8PNgJFZDBXiq9SVvxgvzZPRldWdycWZzbG11cndoZWphbA.b1e71bc05414cfd7825b88f86612f66838f2bc55&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAodKwj5GNmBRTzlX-50VkRTcP4hjJP57YTLXrwo3f85vhkDVfNY4DqzTiBhJ1Oc7YfeCQN11cHHZG94TijZHWMl5U6Xq5ssZDNdCdPSZxOOXZ4cuIfsTjRa1AmEXTkd-CQfUs_ksBctiJqmSb7fpP91E_yA159NQ4AnKYERnZerqcG1wvK9OzESKOzAA6URzFPIRPnvklM6fyzmHZ2JtufoIYZlaH_5XNayAAQg29owP-mHptA-6kyjRlWYAr9JMoJkZB6_evp7uJVb2ZB_yVoG5VCIzDmBcduS8zeQP8T4MkIFagKTDIH15vVwa3N--SMvBeBuonDN7QlEpq_EXmLn30c1QQltE_H-VtbFm5rBueapjVcJQFgY2R6WhEokBbrwBwzJvNmVMVWA7kAPXFyaxvjvqlvFEeakPHFPiWTnW4Pq_s8SsPR6tPdKWTZhFnJ82WKxmc93PkpTegeXnGrx6k2pRS5hxzvXKfzZOUNQWhLRTS58Xw9VtXXdhw39ba0yP5kIJ2COOcDIQ9KhucwiwLaUW90qnMxW1Sw6iEgs18SrsNLj0tYode6Jrk3aElmjulLF4iToDXHsGvdivGQsDkSma_PKbIiSsAQJ0lAEZHTUMLsNCBbmKcld3A1KzO6ZISxqxh5StLU9XCKDB5QcpWFniXN6AfLREENj7Ttgo1PzObEfPRBvzxxiRZ8wjSeSipQAKeu6kqN0gYXPP2Wa626Uls4HnC76Jldd-cjPfTlJMEYQWsAFPUoqpPxsGZRPXeS9vkZ4j991hTpPcgVhtTzcQFY0yOFSWOa1ZQGYmhhetL1limCJkovwT5NMnMDN1piI1J2VjuIISST078KHpPTW_AhDIFjgEiiKuggI8qbtrdYnOkcPBPq3hEgzsKzbAtnPhzS_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQS0ydTF4elpabXhvWGstOUFab19sRXdzVms4X2pBTmhJY3lxZFJfUldvb0RCWjdKQzhFa2xiZkowTllFNEN0a0ZpY3UyNjJ5OEZNZGFGVWh2blJqYWswZTdNbFoxU2FOSWQ1YXlwNWV4dlpwNVNUZlRQQWNJOUtxV1hVVUdXdTNEbmd4Vld6V1lqUGVBMG5yOVI3YnpOdXpsMnFlblJERHkzaTJnTzZRSUdtSUVGRXZkTHhfejAs&sign=7c75a4d4ba64b52eed29603289396bdd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVC3mm9iwifyIBJp1lrr6n08Bp_BaD1IxSVYOs6XVWk_h00UqUQXLs8pTm283EdoqCWzVHWRyuGh9zBAdtl4zBF5DN7VpQN4GM1gENReuPJgSYFstIyATMY5mS7MFjvec-3dg4wtEw0K8NBF9KdIxqk4uAUMv8ymoA4iBYdUAGIJe63wa2D-LjHilHM_Fbu96v339DNkRyd__LPCpMm_-CR73nuGE7wC9Norc6zESgg3145ee7ASLMMTPpi2QSiR3Zu1Gb7jwdVnrOk_a-63wc5H97bclf7JvzbUPu1-zOmvjAxuSlLyzDHZORtynwoI0xEshYamf_Vn6fKsaFExGvhH5DOwOWUEOm&l10n=ru&cts=1606689754352%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%252


Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ ІІІ 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: 

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН 

 

Керівники: 

Олександр Лавріненко – доктор педагогічних наук, професор  

Руслан Басенко  – кандидат педагогічних наук 

 

Простір засобів масової комунікації як поле інформаційних війн: 

історичний контекст 

Людмила Бабенко – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Технологічна освіта та розвиток інноваційної особистості 

Тетяна Зузяк – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького 

державного  педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця) 

 

Стан автономії університетів Польщі 

Володимир Мокляк – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Волонтерство в діяльності Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

Олена Ільченко – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Особливості духовно-морального виховання в сучасних суспільних 

відносинах 

Василь Фазан – доктор педагогічних наук, доктор теологічних наук, 

професор, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  26      Полтавський інститут економіки і права  

 

Теорія та методологія аналізу суспільних відносин у тоталітарному 

суспільстві крізь призму цивілізаційного підходу 

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

кафедри культурології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Діяльність та співпраця військовослужбовців НАТО і України у 

сфері здоров’язбереження громадян у період пандемії 

Андрій Цина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

Аліна Тітова – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 014.10 Середня освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Дискусійні питання розвитку громадянського суспільства в Україні 

на зламі ХХ-ХХІ століть 

Олександр Пилипенко – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових 

технологій (м. Київ) 

 

Інклюзивне навчання у ЗВО: соціально-правовий аспект 

Ольга Бацман – начальник відділу науково-методичної, міжнародної та 

грантової діяльності, доцент, заступник завідувача кафедри соціальної роботи та 

спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Неформальна освіта: проблеми й переваги 

Тетяна Тронько – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Людина в глобальному світі: місія виховання 

Алла Хоменко – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри 

загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Специфіка навчання історичних дисциплін у закладах вищої освіти в 

умовах коронавірусної пандемії 

Олександр Лахно – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Роль народних музеїв у збереженні культурно-мистецької спадщини 

Полтавського краю 

Лариса Шаповал – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Українське національно-культурне відродження: історичний досвід 

та сучасні перспективи  

Наталія Семергей – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії і суспільних наук Української медичної стоматологічної  

академії (м. Полтава) 

 

Ренесансний гуманізм та розвиток гуманістичної педагогіки: 

освітософський дискурс 

Наталія Год – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Проблеми підготовки іноземних спеціалістів в українських ЗВО в 

контексті глобалізації 

Наталія Токуєва – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

відділу мовної підготовки Центру міжнародної освіти Полтавського 

державного аграрного університету (м. Полтава) 

 

Ціннісні характеристики різновікових поколінь суспільства в умовах 

спільного співіснування  

Віталій Заіка – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 

 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 

 

 

  28      Полтавський інститут економіки і права  

 

Специфіка підготовки жінки до духовно-морального виховання дітей 

при православних монастирях в сучасних умовах 

Тетяна Фазан – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Науково-методичні засади організації безпечного освітнього 

середовища в умовах пандемії COVID-19 

Павло Бондаренко – заступник директора з адміністративно-

господарських питань Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Ненавʼязливі імперативи Гамлета Зіньківського: феномен 

філософського стріт-арту 

Михайло Красиков – кандидат філологічних наук, доцент, професор 

кафедри українознавства, культурології та історії науки Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) 

 

Політичний дискурс як сфера функціонування ключових слів 

політики 

Наталія Рябокінь – кандидат філологічних наук, завідувач, доцент 

кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського 

інституту економіки і права Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Діна Січова – викладач кафедри філології та соціально-гуманітарних 

дисциплін Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Створення та діяльність перших наукових товариств Харкова 

Світлана Ткаченко – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства, культурології та історії науки Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) 

Світлана Гапоченко – кандидат фізико-математичних наук, доцент 

кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) 

 



Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання  

суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу 
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Правова регламентація роботи та побуту остарбайтерів у Третьому 

Рейху 

Віта Дмитренко – кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри культурології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Правові основи регулювання сфери культури в Україні 

Віталій Дмитренко – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

культурології Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Природа радянської тоталітарної політичної системи 20-30-х років 

ХХ століття: імперські та марксистські практики 

Дмитро Слободянюк – керівник гуртків «Історія України» і «Філософія» 

Комунального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала 

академія наук учнівської молоді», вчитель історії та географії Бричківського 

НВК Полтавської районної ради Полтавської області (м. Полтава) 

 

Охорона археологічної спадщини України та розвиток індустрії туризму 

Михайло Коваленко – старший науковий співробітник КЗ «Центр охорони 

та дослідження пам’яток археології» Полтавської обласної ради (м. Полтава) 

 

Спеціальні мови стилю web-сторінок 

Валерія Стеблянко – викладачка циклової комісії правознавства 

Полтавського коледжу Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Плагіат та шляхи його елімінації в контексті академічної 

доброчесності 

Олег Бернацський – директор ТзОВ «Юридична фірма «Адвокат і 

Закон» (м. Радивилів Рівненської обл.) 

 

Правозахисна діяльність В. Г. Короленка на Полтавщині на 

покордонні ХІХ-ХХ століть 

Світлана Ємець – магістр культурології, науковий співробітник 

Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка (м. Полтава) 



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція,  

м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 9 грудня 2020 року 
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Правове виховання здобувачів освіти мистецької школи-інтернату в 

умовах пандемії 

Наталія Спасьонова – вихователь спеціалізованої мистецької школи-

інтернату І-ІІІ ступенів  «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» 

імені Софії Русової Полтавської обласної ради (м. Полтава) 
 

Європейські демократичні цінності та розвиток громадянського 

суспільства у країнах Західної та Східної Європи 

Світлана Товста – адвокат, старший викладач кафедри правознавства 

та фінансів Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Владислав Чугуєвець – здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава) 
 

Особи літнього віку у структурі населення с. Остапівка Яблунівської 

сотні Лубенського полку в другій половині XVIII ст. (за матеріалами 

Сповідного розпису 1770 року) 

Марія Пелих – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 
 

Форми контролю органів держбезпеки за настроями українських 

діячів культури  і науки в радянському тилу 

Георгій Сьомін – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 
 

Емігрантська преса про репресії 1920-1940-х років в Радянській Україні 

Олександр Караулов – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Філософськи аспекти світових екологічних проблем та шляхи їх 

вирішення в енергетиці 

Олександр Столяров – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка  та 

електромеханіка» Національного університету харчових технологій (м. Київ)  
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Дистанційна праця в Україні: проблеми правового регулювання 

Альона Ромашко – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України 

(м. Київ) 

 

Історичні аспекти виховання духовно-моральних цінностей в процесі 

становлення особистості дітей молодшого віку  

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

освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Заклади підготовки вчителів початкових класів Полтавщини ХІХ – 

початку ХХ століть 

Сергій Савченко – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Особливості розкладу та організації занять у церковно-парафіяльних 

школах ХІХ – початку ХХ століть 

Віталій Шафрановський – здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Візуальні медіатексти тоталітарної пропаганди як засіб регулювання 

суспільної свідомості 

Тарас Найденко – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 034 «Культурологія» Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Проблематика впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітній 

простір України 

Тетяна Таценко – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

(м. Полтава)  
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Правовий статус жінки в умовах формування та розвитку України-

Руси (до питання гендерної рівності в Україні) 

Ольга Коваль – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 081 «Право» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

 

Зміна аксіологічної парадигми на прикладі долі учасників Другої 

світової війни 

Анастасія Кузнєцова – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) 

 

Соціокультурні зміни у питаннях сім’ї та шлюбу на прикладі 

студентів Харівського технологічного інституту 

Мар’я Горєлова – здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) 

 

Зміна аксіологічної парадигми щодо народжених поза шлюбом 

Євген Дубовий – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» (м. Харків) 

 

Зміна аксіологічної парадигми в сім'ї та шлюбі за останні 120 років 

Дмитро Співак – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (м. Харків) 

 

До питання розуміння терміну «дистанційна робота»  

Дмитро Дудніков – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава) 
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Актуальні проблеми інформаційної безпеки в мережі Інтернет 

Денис Маляр – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 081 

«Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Віталій Горпиняк – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Правові основи розвитку інформаційних технологій в сучасному 

суспільстві 

Ірина Плішко – здобувачка фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Використання web-ресурсів у підготовці до практичних зянять із 

правових дисциплін  

Арсен Позоян – здобувач фахової передвищої освіти зі спеціальності 081 

«Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Роль інформації в сучасному світі: аксіологічний вимір 

Олександр Цибанєв – здобувач фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

 

Технології захисту інформації 

Камілла Касьяненко – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Яна Пріщенко – здобувачка фахової передвищої освіти зі спеціальності 

081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 

Владислава Бакум – здобувачка фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 081 «Право» Полтавського коледжу Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (м. Полтава) 
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