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Організаційний комітет 

 

Шаравара Роман Іванович – кандидат економічних наук, доцент, 

перший заступник директора Полтавського інституту економіки і права, 

голова організаційного комітету. 

 

Члени організаційного комітету 

 

Короєд Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри правознавства. 

Аванесян Геннадій Миклайович – заступник завідувача кафедри 

правознавства. 

Коломієць Павло Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри правознавства. 

Черкас Віра Володимирівна – декан факультету правознавства та 

фінансів, доцент кафедри управління та адміністрування. 

Бацман Ольга Сергіївна – завідувач кафедри соціальної роботи. 

Коваленко Володимир Федорович – старший викладач кафедри 

правознавства. 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

10 грудня 2019 року 

Реєстрація учасників     9.00-10.00 

Пленарне засідання     10.00-11.30 

Перерва       11.30-12.00 

Секційні засідання та круглий стіл   12.00-14.00 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вітальне слово – до 5 хв. 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Виступ на пленарному засідання з інформацією – до 5 хв. 

Виступ на секційному засідання з доповіддю – до 10 хв. 

Виступ на секційному засідання з інформацією – до 3 хв. 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

10.00 – 11.30 Полтавський інститут економіки і права Університету 

«Україна», вул. Монастирська, 6, актова зала. 

 

10.00 – Відкриття конференції. Вітальне слово директора Полтавського 

інституту економіки і права, кандидата політичних наук Мякушко Надії 

Семенівни. 

 

Доповіді, виступи 

 

1. Податки у правовому та соціокультурному просторі. 

Коломієць Павло Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна. 

2. Напрями реформування адміністративно-територіального 

устрою України як запорука подальшої реалізації реформи 

децентралізації. 

Божко Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та 

трудового права Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Особистість у соціокультурному ландшафті VUCA-світу: правові 

та філософські рефлексії. 

Басенко Руслан Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна. 

4. Проблеми людей пенсійного віку у сільській місцевості та 

інновації для забезпечення їх соціального захисту: європейський досвід. 



Лахижа Микола Іванович, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування ІПК 

ДСЗУ (м. Київ). 

5. Право суб’єктів владних повноважень на апеляційне і касаційне 

оскарження як перешкода ефективності адміністративного 

судочинства.  

Короєд Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна. 

 

 

12.00-14.00 – круглий стіл на тему «Медіація як альтернатива 

вирішення спорів», актова зала. 

 



СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

10 грудня 2019 року, 12.00-14.00 

м. Полтава, вул. Монастирська, 6, ауд.104 

 

Головуючий – Аванесян Геннадій Миколайович – заступник 

завідувача кафедри правознавства Полтавського 

інституту економіки і права Університету «Україна». 

Співголова – Клевака Леся Петрівна – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної роботи Полтавського 

інституту економіки і права Університету «Україна». 

Секретар – Кравченко Алла Петрівна – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри правознавства 

 

Доповіді, виступи 

 

1. Copyright in computer sciences on an example of a computer program. 

Garyayeva Anna, associate Professor at the Department of Law National 

Technical Universiti«Kharkiv Polytechnic Institute». 

Samilo Ivan, candidate of the second (master’s) level of higher education, 

specialty 152 «Metrology and information-measuring technique», National 

Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». 

Stanislav Kutsenko, first-level (bachelor’s) higher education applicant, 

specialty121 «Program Engineering» KharkivNational University of Radio 

Electronics. 

2. Напрями реформування адміністративно-територіального 

устрою України як запорука подальшої реалізації реформи 

децентралізації. 

Божко Володимир, доктор юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового 



права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

3. Теоретико-методологічний підхід до вивчення предмету 

земельних злочинів за законодавством України. 

Бойчук Андрій, доктор юридичних наук, суддя Приморського 

районного суду міста Одеси. 

4. Державно-правове регулювання відносин у сфері громадянського 

суспільства: альтернативні теоретичні моделі. 

Гладкий Сергій, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». 

5. Міжнародні стандарти забезпечення прозорості використання 

публічних коштів та проблеми їх впровадження в Україні. 

Дмитренко Емілія, докор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри фінансового права ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

6. Проблеми формування сучасного типу права. 

Зварич Роман, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

теорії та історії держави і права Університету Короля Данила. 

7. Нормативно-правове забезпечення сучасної технологічної освіти 

в Україні. 

Зузяк Тетяна, доктор педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. 

8. Окремі питання філософської сутності політичного ризику. 

Кальян Сергій, доктор політичних наук, професор, професор кафедри 

гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної 

академії. 



9. Регулювання спадкових відносин з іноземним елементом за 

законодавством деяких іноземних держав. 

Кармаза Олександра, доктор юридичних наук, професор, член 

Центральної виборчої комісії. 

10. Право суб’єктів владних повноважень на апеляційне і касаційне 

оскарження як перешкода ефективності адміністративного 

судочинства. 

Короєд Сергій, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

11. Віра як спосіб і форма сприйняття норм, цінностей та ідеалів 

суспільного життя. 

Кравченко Петро, доктор філософських наук, професор, декан 

факультету історії та географії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка. 

12. Медіація в Україні: зауваження до проекту закону України. 

Кушерець Дарина, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань. 

13. Правові аспекти суспільної легітимації педагогіки лідерства. 

Лавріненко Олександр, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 

14. Проблеми людей пенсійного віку у сільській місцевості та 

інновації для забезпечення їх соціального захисту: європейський досвід. 

Лахижа Микола, доктор наук з державного управління, професор, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗУ 

(м. Київ). 

15. Правові засади регулювання суспільних відносин на сході України 

в умовах ескалації військово-політичного конфлікту. 

Пилипенко Олександр, професор, професор кафедри гуманітарних 

дисциплін Національного університету харчових технологій. 



16. Проблематика викладання адміністративного права серед 

юристів-правознавців на сучасному етапі розвитку України. 

Правоторова Ольга, доктор юридичних наук, доцент, професор 

кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної 

діяльності Херсонського державного університету. 

17. Модель психологічних особливостей особистості засуджених у 

місцях позбавлення волі і її екззистенціальний вимір. 

Трубников Василь, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

18. Забезпечення прав і свобод державних службовців в ході 

здійснення заходів фінансового контролю з декларування майна, доходів 

та фінансових зобов'язань. 

Хомічов Ігор, аспірант кафедри публічного та приватного права 

Київського національного університету технологій та дизайну. 

Ковальчук Алла, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри 

публічного та приватного права Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

19. Теоретичні засади визначення цивільної правосуб'єктності. 

Аванесян Геннадій, доцент кафедри правознавства Полтавського 

інституту економіки і права. 

Камуз Микола, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

20. Баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства: особливості 

складання у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

Артюх-Пасюта Олена, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри управління та адміністрування Полтавського інституту економіки і 

права. 

 

 

 



21. Сутність адміністративного примусу. 

Атаман Дарія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Науковий керівник: Кущ Олексій, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та 

трудового права Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

22. Правовий статус суб’єктів транспортного права в Україні. 

Бєлашова Вікторія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Шаравара Роман, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

23. Адміністративна правова реформа і місцеве самоврядування. 

Бабич Анастасія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Голюк Віталі, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Товста Світлана, адвокат, старший викладач 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

24. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, 

територіальних громад у цивільних відносинах. 

Бабич Анастасія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

25. Особливості відповідальності сторін за договором купівлі-

продажу. 



Барабаш Інна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

26. «Інститут товариства Ісуса» як нормативно-правова основа 

європейської молодіжної політики єзуїтів (друга половина XVI – XVII 

століття). 

Басенко Руслан, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

27. Концептуальні аспекти формування інвестиційної політики 

підприємства. 

Берташ Олексій, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Полтавського 

інституту економіки і права. 

Абрамова Вікторія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Черкас Віра, доцент кафедри управління та 

адміністрування Полтавського інституту економіки і права. 

28. Системний аналіз фінансового стану підприємства. 

Більченко Олександра, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права. 

Головко Олександр, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Черкас Віра, доцент кафедри управління та 

адміністрування Полтавського інституту економіки і права. 

 

 



29. Розвиток мережі молодіжних центрів в умовах децентралізації. 

Бова Євген, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства 

Полтавського інституту економіки і права. 

30. Окремі питання правового захисту вітчізняних брендів. 

Бондарчук Діана, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Івашко Тетяна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки  і права. 

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки  і права. 

31. Правові аспекти припинення підприємницької діяльності. 

Бродовий Анатолій, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Шаравара Роман, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

32. Перспективи розвитку посмертного донорства в Україні. 

Брюховецька Марина, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі. 

33. Роль юридичних фактів як підстав виникнення спадкових 

правовідносин. 

Бунча Ганна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

34. Особливості правового статусу фізичних осіб, як суб’єктів 

господарської (підприємницької) діяльності. 

Бунча Ганна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 
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Матченя Володимир, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Коломієць Павло, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

35. Правові передумови діяльності суб’єктів господарювання в 

Україні. 

Бутрим Олена, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Шаравара Роман, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

36. Добровільність процесу об’єднання територіальних громад. 

Валявська Марина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Науковий керівник: Божко Володимир, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного, екологічного 

та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

37. Теоретичні основи техніки маркетингового дослідження. 

Василенко Ірина, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Бердянського державного педагогічного університету. 

Науковий керівник: Сидорченко Тетяна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів Бердянського 

державного педагогічного університету. 

 

 



38. Вплив правової ідеології  на процеси формування і реалізації явищ 

державно-правової дійсності. 

Веркалець Іван, аспірант денної форми навчання спеціальності 081 

«Право» Університету Короля Данила. 

Науковий керівник: Зварич Роман, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри теорії та історії держави і права Університету Короля 

Данила. 

39. Психолого-педагогічні аспекти формування системи ціннісних 

орієнтацій майбутнього реабілітолога. 

Вишар Євгенія, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та 

фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права. 

Клеценко Л., к.пед.н., старший викладач кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка». 

40. Мовна політика Ізраїлю як фактор арабо-ізраїльського 

конфлікту. 

Вітринська Олена, кандидат історичних наук, доцентка кафедри 

українознавства, культури та документознавства Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

41. Контролінг: економічна суть та його місце в системі управління 

підприємством. 

Власенко Євгеній, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Артюх-Пасюта Олена, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування Полтавського 

інституту економіки і права. 

42. Звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. 

Волошина Карина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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



Таценко Тетяна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Коваленко Володимир, старший викладач 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

43. Сучасний ста децентралізації в Україні: нормативні аспекти. 

Волошина Карина, здобувачка першого рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Басенко Руслан, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

44. Особливості товарної політики на ринку 

конкурентоспроможних туристичних послуг. 

Вольвач Володимир, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Бердянського державного педагогічного університету. 

Науковий керівник: Сидорченко Тетяна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів Бердянського 

державного педагогічного університету. 

45. Роль матеріалознавства у формуванні сучасного інженера. 

Гапоченко С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент 

кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

Космачов С., кандидат технічних наук, професор, професор кафедри 

фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

Любченко О., кандидат фізико-математичних наук, професор, 

завідувач кафедри фізики Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

46. Деякі аспекти принципів управління якістю освіти. 

Гаряєва Г., доцент кафедри права Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 



Пащенко Т., здобувач магістерського рівня вищої освіти 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

47. Податкові режими у сучасному відображенні податкового права. 

Герасименко Олександр, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри адміністративного, фінансового та 

інформаційного права Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

48. Держава, право і громадянство у творчій спадщині європейського 

гуманіста Еразма Роттердамського. 

Год Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

49. Гендерні аспекти захисту прав жінок. 

Гожий Роман, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

50. Особливості правового статусу судді в Україні. 

Головань Валентина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Козаченко Юлія, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної 

академії. 

51. Акціонерне товариство як товариство об’єднання капіталів. 

Діденко Сергій, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Шаравара Роман, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 



52. Злочини проти основ національної безпеки: поняття та 

особливості. 

Дмитренко Наталя, викладач, аспірант кафедри галузевого права 

історико-юридичного факультету Херсонського державного університету. 

Науковий керівник: Стратонов Василь, доктор юридичних наук, 

професор кафедри галузевого права історико-юридичного факультету 

Херсонського державного університету. 

53. Нормативні засади регламентації права власності на землю. 

Дудник Євген, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Пілявець Тетяна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки  і права. 

54. Мета, завдання та функції, як складові елементи 

адміністративно-правового статусу антимонопольного комітету 

України. 

Жуков Артьом, здобувач вищої освіти СВО Бакалавр спеціальності 

073 «Менеджмент» Полтавської державної аграрної академії. 

Липій Євгенія, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії. 

55. Вплив інституту підсудності в цивільному судочинстві на 

забезпечення розгляду справи уповноваженим судом, встановленим 

законом. 

Задорожна Анастасія, кандидат юридичних наук, директор 

Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. 

56. Особливості виявлення схильності до девіантної поведінки в 

підлітковому віці. 

Заіка Віталій, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права. 



57. Нелегальна міграція: кримінологічні поняття, причини, наслідки. 

Зорін Олег, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

спеціальності 081 «Право» Херсонського державного університету. 

Науковий керівник: Стратонов В., доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри галузевого права Херсонського державного університету. 

58. Проблеми забезпечення сталості сімейних зв`язків та 

возз’єднання сім`ї біженців в Україні. 

Калашник Олена, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка, адвокат, член Комітету 

захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації 

адвокатів України. 

59. Окремі питання нормативного регулювання права працівників на 

інформацію в європейських країнах. 

Кальян Олександр, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії. 

Косенко Роман, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Полтавської 

державної аграрної академії. 

60. Окремі питання укладення господарських договорів за рішенням 

суду. 

Кібальник Яна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

спеціальності 081 «Право» Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Кальян Олександр, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної 

аграрної академії. 

61. Формування іміджу викладача закладу вищої освіти. 

Клевака Леся, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи Полтавського інституту економіки і права. 

 



62. Науково-теоретична характеристика житлової галузі. 

Климко Юлія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Шаравара Роман, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

63. Теоретико - методичні аспекти податкового консультування в 

Україні. 

Клюкач Наталія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Артюх-Пасюта Олена, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування Полтавського 

інституту економіки і права. 

64. Реформа кримінального процесу. 

Коваленко Володимир, старший викладач кафедри правознавства 

Полтавського інституту економіки і права. 

65. Правові аспекти охорони культурно-археологічної спадщини 

Полтавщини. 

Коваленко Михайло, аспірант кафедри філософії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, старший 

науковий співробітник КЗ «Центр охорони та дослідження пам’яток 

археології». 

66. Особливості цивільно-правового захисту права власності на 

земельні ділянки. 

Ковальчук Катерина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

 



67. Теоретичні проблеми запобігання банкрутства. 

Ковальчук Катерина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Литвин Валентина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Коломієць Павло, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

68. Забезпечення економічних прав громадянин у процесі здійснення 

підприємницької діяльності. 

Ковальчук Максим, студент магістратури Навчально-наукового 

інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Науковий керівник: Ковальчук Алла, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри приватного та публічного права факультету 

підприємництва та права Київського національного університету технологій 

та дизайну. 

69. Рішення конституційного суду України як джерело права. 

Козаченко Юлія, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії. 

70. Динамічність як ознака особливих процесуальних податкових 

режимів. 

Колеснік Любомира, доцент кафедри цивільного, господарського, 

адміністративного права та правоохоронної діяльності Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

71. Відповідність юридичних конструкцій статті 6 Податкового 

кодексу України нормам статті 67 Конституції України. 

Коломієць Павло, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 



72. Юридичні та історичні невідповідності в метричних книгах 

харківської синагоги. 

Компанієць Олена, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

Науковий керівник: Журило Дмитро, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри Українознавства, культурології та історії науки Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

73. Правові основи страхової діяльності в господарюванні. 

Корецька Тетяна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Бондаренко Максим, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Коломієць Павло, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

74. Громадський контроль як засіб забезпечення безпеки сфери 

публічних закупівель. 

Корчак Діана, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Навчально-наукового інституту «Юридичний 

інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». 

Науковий керівник: Дмитренко Емілія, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансового права Навчально-наукового 

інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

75. Захист викривачів в рамках європейського адміністративного 

простору. 

Косиця Ольга, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового 

забезпечення господарської діяльності факультету № 6 Харківського 

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/istoriya-nauki-i-tehniki/


національного університету внутрішніх справ. 

76. Право та правосвідомість у контексті гармонізації сутнісних 

рис особистості в умовах економічної та соціокультурної трансформації. 

Кравченко Алла, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

77. Правовий статус приватного підприємства. 

Кривицький Олександр, здобувачі першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і 

права. 

Джуманова Діана, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Пономаренко Вікторія, кандидат психологічних 

наук, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

78. Структура валютного ринку в Україні. 

Кривушенко Юлія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

79. Відповідність положень про адміністративний арешт окремим 

нормам конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. 

Кундіренко Олександра, здобувач першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Науковий керівник: Кущ Олексій, кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та 

трудового права Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

80. Визначення неосудності особи в кримінальному праві. 

Леонтович Оксана, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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



Діхтяр Ян, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Коваленко Володимир, старший викладач 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

81. Правові аспекти договору роздрібної купівлі продажу в 

цивільному праві. 

Леонтович Оксана, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

82. Деякі застереження до змін у законодавстві щодо 

перезавантаження влади.  

Литвиненко Володимир, здобувач наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління, начальник управління кадрового забезпечення та 

розвитку персоналу Головного управління Державної податкової служби у 

Полтавській області. 

83. Педагогічне лідерство та сучасні соціокультурні трансформації: 

освітософські аспекти. 

Литвинюк Людмила, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 

84. Особливості правового режиму військового стану. 

Лісовець Марія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Товста Світлана, адвокат, старший викладач 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

85. Іпотечні цінні папери як об'єкт цивільно-правового регулювання. 

Лісовець Марія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

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



Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інститутуекономіки і права. 

86. Контроверзи соціокультурних ідентичностей європейських 

держав і формування політико-педагогічних напрямів філософської думки 

в XIV-XVI століттях. 

Лобода Дмитро, здобувач третього рівня вищої освіти спеціальності 01 

Освіта/Педагогіка, асистент кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. 

87. Теорія та практика правового регулювання статусу «третьої 

статі»: історичний контекст. 

Лук’яненко Олександр, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. 

88. Правовий статус свідка. 

Міняйло К., здобувач вищої освіти спеціальності «Право» групи 31 

Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Кальян Олександр, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної 

аграрної академії. 

89. Принципи і методи дослідження історіографії фінансових 

реформ другої половини ХІХ – початку ХХ століття в російській імперії. 

Мамоян Сергій, старший викладач кафедри правознавства 

Полтавського інституту економіки і права. 

90. Електронні гроші як платіжний інструмент. 

Марущак Семен, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 



Науковий керівник: Пожидаєва Марія, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри фінансового права ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

91. Проблеми попередження правопорушень в Україні: 

адміністративно-правовий аспект. 

Мирошниченко Володимир, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного 

університету. 

Сарана Вікторія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Бердянського державного педагогічного 

університету. 

92. Бізнес-освіта: проблеми і шляхи вирішення. 

Мороз Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії. 

Калашник Олена, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії. 

93. Право на евтаназію як прояв свободи людини. 

Морозова Євгенія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Козаченко Юлія, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної 

академії. 

94. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

Нагайник Сергій, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Товста Світлана, адвокат, старший викладач 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

95. Поняття та сутність юридичної техніки. 

Назаренко Катерина, здобувачка першого рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 



Науковий керівник: Басенко Руслан, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

96. Дисциплінарна відповідальність за порушення правил 

адвокатської етики. 

Нікітенко А., здобувач вищої освіти 1 курсу спеціальності 081 

«Право» Полтавської державної аграрної академії. 

Унгуряну С., здобувач вищої освіти 1 курсу спеціальності 081 «Право» 

Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Осташова В., кандидат юридичних наук, доцент 

Полтавської державної аграрної академії. 

97. Публічне адмініструвпння та муніципальна влада. 

Ольоленко Ірина, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Науковий керівник: Калашник Олена, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при 

Національній асоціації адвокатів України. 

98. Теоретико-правові засади становлення господарськрого права, як 

галузі. 

Омарова Лілія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки  і права. 

Камуз Максим, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки  і права. 

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

99. Практична філософія сьогодення і її перспективи. 

Онищенко Ярослав, аспірант спеціальності 141 «Електроенергетика» 

Національного університету харчових технологій. 



Науковий керівник: Кітов Микола, доктор філософських наук, 

професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Національного 

університету харчових технологій. 

100. Порядок та умови звернення до європейського суду з прав 

людини. 

Ірина Орловська, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

конституційного права та теоретико-правових дисциплін Інституту права та 

суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини Україна. 

101. Діяльність Священного союзу щодо утвердження 

міжнародного правопорядку. 

Осташова В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії. 

Пивовар А., здобувач вищої освіти 1 курсу спеціальності 081 «Право» 

Полтавської державної аграрної академії. 

102. Суспільні відносини як форма прояву людської діяльності. 

Павлов Валерій, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій. 

103. Організаційно-управлінська структура господарюючого 

суб’єкта та роль менеджменту в його діяльності. 

Пазущан Анна, старший викладач кафедри управління та адміністрування 

Полтавського інституту економіки і права. 

104. Спеціальний податковий режим офшорної діяльності. 

Панко Василь, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

105. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування в 

Україні. 

Перов Дмитро, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Київського університету імені Бориса Грінченка. 



Науковий керівник: Калашник Олена, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при 

Національній асоціації адвокатів України. 

106. Правова характеристика фізичної особи підприємця. 

Петров Андрій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

Науковий керівник: Шаравара Роман, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

107. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

Пивоварська Каріна, кандидат історичних наук, доцент, голова 

циклової комісії правничих дисциплін Полтавського кооперативного 

коледжу Полтавської облспоживспілки. 

108. Організаційно-правовий статус освітнього омбудсмена 

(зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи). 

Пилипенко Вадим, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 

109. Європейська конвенція про громадянство та сучасні реалії 

глобалізованого світу. 

Пилявець Дарій, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Прокоф’єв Станіслав, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Товста Світлана, адвокат, старший викладач 

кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 



110. Когнітивні механізми та емоційно-вольові компоненти, що 

регулюють практичну реалізацію професійної свідомості адвокатів в 

професійній діяльності. 

Пономаренко Вікторія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

111. Переклад термінів юридичного дискурсу. 

Попова Карина, старший викладач кафедри перекладу та іноземних 

мов Полтавського інституту економіки і права. 

Шахова Валерія, старший викладач кафедри перекладу та іноземних 

мов Полтавського інституту економіки і права. 

112. Особливості бюджетної відповідальності як різновиду 

фінансово-правової відповідальності. 

Початовська Ганна, студентка IV курсу Полтавського юридичного 

коледжу НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

Сорока Єлизавета, студентка IV курсу Полтавського юридичного 

коледжу НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

Науковий керівник: Шайхаєва Олена, голова циклової комісії 

соціально-гуманітарних та професійно-практичних дисциплін Полтавського 

юридичного коледжу НЮУ імені Ярослава Мудрого. 

113. Фізична особа-підприємець як суб’єкт цивільних 

правовідносин. 

Приймак Ельвіра, здобувач фахової передвищої освіти спеціальності 

081 «Право» Полтавського коледжу Університету «Україна». 

Науковий керівник: Коломієць Павло, кандидат юридичних наук, 

доцент, голова циклової комісії правознавства Полтавського коледжу 

Університету «Україна». 

114. Принципи електронного голосування 

Приходько Сергій, канд. політ. н., доцент кафедри гуманітарних і 

соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії. 



115. Межі предметної юрисдикції адміністративних судів при 

оскарженні дій чи бездіяльності Президента України. 

Прут Юлія, кандидат юридичних наук, помічник судді Івано-

Франківського окружного адміністративного суду. 

116. Проблема поводження з побутовими відходами в Україні: 

адміністративно-правовий аспект. 

Редунова Марина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Козаченко Юлія, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної 

академії. 

117. Окремі питання правового статусу суб’єктів господарювання. 

Романчук Іда, здобувач першого (бакалаврського)рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Кальян Олександр, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної 

аграрної академії. 

118. Окремі питання теоретико – правового регулювання 

класифікації підприємницьких ризиків. 

Рудь Анастасія, здобувач першого (бакалаврського)рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Кальян Олександр, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної 

аграрної академії. 

119. Математичні методи у різних галузях права. 

Рябуха Анна, кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії 

загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського 

коледжу Університету «Україна». 

120. Застосування податкового режиму оподаткованих 

культурних цінностей 



Сарана Сергій, кандидат юридичних доцент, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна». 

121. Перспективи космополітичного світогляду в регулюванні 

сецесіоністських рухів. 

Саракун Лариса, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій. 

122. Правова свідомість в українському національному русі ХІХ 

століття. 

Семергей Наталія, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії і суспільних наук Української медичної стоматологічної  академії. 

123. Деякі проблеми застосування фінансової відповідальності за 

податкові правопорушення. 

Смакограй Максим, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Навчально-наукового інституту 

«Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Науковий керівник: Дмитренко Емілія, докор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансового права Навчально-наукового 

інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

124. Ухилення від оподаткування на сучасному етапі розвитку 

податкових правовідносин. 

Снігір Олександр, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права 

Університету «Україна». 

125. Історико-правові перудомови боротьби з піратством на морі. 

Стефанчишен Роман, генеральний директор ТОВ «Фанчі – інцест» 

(м. Одеса). 



126. Процесуально-правовий статус іноземців у нотаріальному 

процесі. 

Стрілько Валентина, кандидат юридичних наук, головний спеціаліст 

Генеральної прокуратури України. 

127. Карикатури на сторінках газети «Голос Полтавщини» у 1941-

1943 роках як складник нацистської агітаційної пропаганди. 

Сушко Вячеслав, старший науковий співробітник Державного архіву 

Полтавської області. 

128. Видатні науковці харкіського технологічного інституту. 

Ткаченко Світлана, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства, культурології та історії науки Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

129. Удосконалення організаційних та процедурних засад 

здійснення представництва в контексті судовоі реформи в Україні. 

Товста Світлана, адвокат, старший викладач кафедри правознавства 

Полтавського інституту економіки і права. 

130. Епігенез прав людини на громадянство і його суть у 

європейському та світовому контексті. 

Товста Світлана, адвокат, старший викладач кафедри правознавства 

Полтавського інституту економіки і права. 

Сивовол Тарас, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського інституту економіки і права. 

131. Право та громадянськість у педагогічному вченні 

М. К. Андрієвського. 

Токуєва Наталія, старший викладач кафедри відділу мовної 

підготовки Центру міжнародної освіти Полтавської державної аграрної 

академії. 

132. Роль особистості в історії: закономірність VS випадковість 

(новітня історіографія). 



Тронько Тетяна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

133. Проведення церковно-судової реформи на українських землях 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 

Філінюк Іван, суддя Південно-західного апеляційного господарського 

суду. 

134. Особливості формування державної правової політики 

України. 

Харченко Наталія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Університету Короля Данила. 

Науковий керівник: Зварич Роман, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри теорії та історії держави і права Університету Короля 

Данила. 

135. Право вето президента України як інструмент у системі 

«стримування і противаг». 

Хорішко Анна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Науковий керівник: Божко Володимир, доктор юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного, екологічного 

та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

136. Особливості правового регулювання господарської-торгівельної 

діяльності. 

Христіченко Юлія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Аванесян Геннадій, доцент кафедри 

правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

 



137. Демократичний політичний режим: поняття та атрибути. 

Цибанєв Олександр, здобувач передфахової вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Полтавського коледжу Університету «Україна». 

Науковий керівник: Басенко Руслан, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права. 

138. Розслідування корупційних правопорушень національним 

антикорупційним бюро України. 

Часова Тетяна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри 

кримінального права, процесу та криміналістики Академії праці, соціальних 

відносин і туризму. 

139. Інвестиційно-інноваційне забезпечення для уникнення 

банкрутства підприємства. 

Черкас Віра, доцент кафедри управління та адміністрування 

Полтавського інституту економіки і права. 

140. Окремі питання правового статусу свідка у цивільному 

процесі. 

Чорна Катерина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 081 «Право» Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Кальян Олександр, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної 

аграрної академії. 

141. Особливості регулювання спільної власності. 

Шамрицька Юлія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

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

Науковий керівник: Шаравара Роман, кандидат економічних наук, 

доцент, професор кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і 

права. 

142. Людський потенціал інноваційної економіки: до питання про 

фактори формування. 



Шевченко Борис, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

політекономії Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка. 

Непокупна Тетяна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри політекономії Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. 

143. Право на сім`ю – найвища цінність людини в системі 

суспільних відносин. 

Шевчук Вікторія, викладач юридичних дисциплін Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. 

144. Охорона земельних ресурсів потребує запроваждення нових 

санкцій. 

Шуст Ганна, викладач Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка 

145. Правові дискурси та громадянська компетентність у сучасній 

післядипломній педагогічній освіті. 

Щербань Микола, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 

146. Окремі питання регламентації правового статусу 

господарських товариств. 

Юренко Марина, здобувач вищої освіти спеціальності 081 «Право» 

Полтавської державної аграрної академії. 

Науковий керівник: Кальян Олександр, кандидат юридичних наук, 

доцент, професор кафедри підприємництва і права Полтавської державної 

аграрної академії. 

147. Органи виконавчої влади України як суб’єкти публічного 

адміністрування. 

Яковенко Анна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право» Київського університету імені Бориса Грінченка. 



Науковий керівник: Калашник Олена, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

адвокат, член Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності при 

Національній асоціації адвокатів України. 

148. Прийоми та методи управління ризиком. 

Яковенко Анастасія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Бердянського державного педагогічного університету. 

Науковий керівник: Сидорченко Тетяна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів Бердянського 

державного педагогічного університету. 

 

 

 



 

 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 

вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ №636816 від 19 червня 2015 року 

 
 

Полтавський інститут економіки і права заснований у 1991 році. 

З 1999 року – інститут у складі Університету «Україна». 

В інституті економіки і права начально-виховний процес забезпечують 5 

кафедр на двох факультетах: правознавства та фінансів і соціально-гуманітарному з 

таких напрямів підготовки (спеціальностей): 

 право 

 соціальна робота 

 спеціальна освіта 

адаптивна фізична культура 

(фізична реабілітація) 

 філологія/переклад 

 фінанси, банківська  

справа та страхування 

 

Форма навчання: денна, заочна 

Для юнаків організовано навчання за програмою підготовки офіцерів запасу 

на військовій кафедрі. 

Випускники інституту отримують диплом державного зразка. 

 

 36011, м. Полтава, вул. Монастирська, 6 

 (0532) 50-02-70, 0504042804 

Відбіркова комісія    0504042802 

 piel-admin@ukr.net    http://www.pl.uu.edu.ua 

mailto:piel-admin@ukr.net

	Пилипенко Олександр, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових технологій.

