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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗБУДОВИ 

ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

 

 

Секція: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА 

 

Керівник секції: Ковальова С. Г., канд. юрид. наук, доцент. 

Секретар секції: Ворфоломєєва Т. С., провідний фахівець кафедри 

історії та теорії держави і права. 

 

1. Баладинська В. О. (студентка 1 курсу, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Синергетичний метод у 

правовій науці. 

2. Доній А. А. (студентка 1 курсу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Сучасне поняття правової системи. 

3. Поскальнюк В. Г. (студентка 1 курсу, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Генезис ідеї правової держа-

ви до ХХ ст. 

4. Спінатій І. В. (студентка 1 курсу, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Порівняльний аналіз право-

вих, моральних і релігійних норм: теоретичні аспекти. 

5. Яковлєва Л. І. (студентка 1 курсу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Соціалістична держава у поглядах 

В. Леніна. 

 

 

 

Секція: ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. 

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗАХИСТ 

 

Керівник секції: Коваль А. А., канд. юрид. наук, доцент. 

Секретар секції: Казарян Е. Г., провідний фахівець кафедри консти-

туційного та адміністративного права і процесу. 

 

1. Василенко В. В. (студентка 2 курсу, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Стадії адміністративної  

процедури. 

2. Ворфоломєєва Т. С. (студентка 6 курсу, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Зарубіжний досвід надан-

ня адміністративних послуг. 
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3. Журавська А. О. (студентка 2 курсу, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Класифікація форм та методів 

публічного адміністрування. 

4. Карасьов В. І. (студент 6 курсу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Окремі питання допустимості 

доказів, отриманих в ході огляду місця події. 

5. Кісіляк Д. В. (студентка 5 курсу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Ґендерні квоти: реальна можли-

вість забезпечення рівних виборчих прав чоловіків та жінок чи 

звичайна формальність? 

6. Лисенко О. С. (студентка 5 курсу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Проблеми забезпечення прав  

людини в умовах карантину. 

7. Самойленко М. С. (студентка 2 курсу, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Презумпція «згоди» чи  

«незгоди» на трансплантацію органів: оптимальний шлях для 

України. 

8. Щоголев Д. М. (студент 6 курсу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Чи є порушенням прав людини 

винесення спеціальних заходів щодо протидії домашньому насиль-

ству? 

 

 

Секція: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 

 

Керівник секції: Тунтула О. С., канд. юрид. наук, доцент. 

Секретар секції: Костенко К. В., провідний фахівець кафедри цивіль-

ного та кримінального права і процесу. 

 

1. Костенко К. В. (студентка 6 курсу, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Причини виникнення, локалі-

зації та функціонування Базавлуцької Січі (1593–1638 рр.). 

2. Оганесян Т. А. (студентка 6 курсу, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Законодавче закріплення по-

няття «дистанційна» та «надомна» робота в Кодексі законів про 

працю України: реалії сьогодення. 

3. Рогова А. С. (студентка 5 курсу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Право на повагу до приватного та 

сімейного життя за законодавством України та практикою ЄСПЛ. 
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Секція: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

 

Підсекція: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІНГВІСТИКИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

 

11 листопада о 15:30 (онлайн) 

 

1. Абашіна Є. В. (студентка 646 групи, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Лебедин-

цева Н. М. (кандидат філологічних наук, доцент, Чорноморський наці-

ональний університет імені Петра Могили). Концепт ідентичності у 

романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія». 

2. Анастюк К. С. (студентка 646 групи, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Ост-

ровська Л. С. (кандидат філологічних наук, доцент, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили). Структурно-семантичні 

особливості словосполучень в українській мові порівняно з  

англійською. 
3. Козоріз В. О. (студентка 646 групи, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Шесто-

палова Т. П. (доктор філологічних наук, професор, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили). Лінгвокультурологі-

чні риси перекладу роману О. Токарчук «Книги Якова». 

4. Лотиш К. І. (студентка 646 групи, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Лебедин-

цева Н. М. (кандидат філологічних наук, доцент, Чорноморський  

національний університет імені Петра Могили). Жанрово-стильові 

особливості роману М. Кідрука «Бот». 

5. Стеблінова К. В. (студентка 646 групи, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Ост-

ровська Л. С. (кандидат філологічних наук, доцент, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили). Реалізація синтаксич-

ної категорії суб’єктивної модальності в наукових лінгвістичних 

працях української мови порівняно з англійською. 

6. Шевченко І. О. (студентка 646 групи, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Ост-

ровська Л. С. (кандидат філологічних наук, доцент, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили). Структурні особли-

вості реалізації фразеологічних одиниць українською мовою у 

серіалі «Доктор Хаус». 
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7. Зозуля В. С. (студентка 646 групи, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Лебедин-

цева Н. М. (кандидат філологічних наук, доцент, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Жанр антиутопії в романі 

Антиповича «Хронос». 

8. Колесник І. А. (студентка 646 групи, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Руссова В. М. 

(кандидат філологічних наук, доцент, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Сучасний літературний простір: 

загальний огляд. 

9. Курінна Е. О. студентка 646 групи, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Науковий керівник: Понома-

ренко С. С. (кандидат філологічних наук, доцент, Чорноморський на-

ціональний університет імені Петра Могили). Лексико-семантичні 

варіанти концепту «вода» в українській та англійській мовах.  

 

  



5 

Секція: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

 

Підсекція: ДОСВІД І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

В УКРАЇНІ: ГЛОБАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 

 

11 листопада, 15:30, ауд. 10–306 

 

Керівник секції: Семенчук І. М., канд. екон. наук, доцент. 

Секретар секції: Нетудихата К. Л., канд. екон. наук, доцент. 

 

1. Черепіна А. О. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Самоменеджмент як складова професійно-

го розвитку персоналу. 

2. Гурник Д. В. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту,  

факультет економічних наук, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили). Особливості фінансової звітності в управлінні 

підприємством. 

3. Жигун В. М. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту,  

факультет економічних наук, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили). Роль тайм-менеджменту для розвитку сучас-

ної молоді. 

4. Ковальов М. Д. (студент 216 групи, кафедра менеджменту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Особливості земельної реформи в Україні. 

5. Ганчева О. В. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Роль сімейного менеджменту на сучасному 

етапі. 

6. Берегова Д. С. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). 

7. Ільницький Д. Т. (студент 216 групи, кафедра менеджменту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Правове регулювання криптовалютних 

відносин в Україні. 

8. Зубач К. А. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту,  

факультет економічних наук, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили). Стан заощаджень домогосподарств в Україні. 
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9. Соболєва Є. А. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Особливості виникнення корупції в Україні. 

10. Кісіляк Я. В. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту,  

факультет економічних наук, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили). Вплив трудової міграції на економічне зрос-

тання країни. 

11. Кухарук К. С. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Проблема безробіття молоді в Україні. 

12. Рудакова Д. О. (студентка 216 групи, кафедра менеджменту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Державний борг: управління та регулю-

вання. 

13. Ступак О. А. (студент 215 групи, кафедра економіки та підп-

риємництва, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Розвиток сімейного менедж-

менту в євроінтеграційних умовах. 

14. Смірнов Р. В. (студент 215 групи, кафедра економіки та підп-

риємництва, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Ринок землі в Україні. 

15. Стельмах Т. М. (студентка 215 групи, кафедра економіки та 

підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Механізм управління 

персоналом підприємства. 

16. Флок Ю. О. (студентка 215 групи, кафедра економіки та підп-

риємництва, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Роль індивідуального доходу в 

«економіці щастя». 

17. Мілевський С. М. (студент 215 групи, кафедра економіки та 

підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

18. Хименко А. В. (студент 215 групи, кафедра економіки та підп-

риємництва, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Розвиток децентралізованої 

кредитної системи для криптовалют без застави. 

19. Морозов К. О. (студент 215 групи, кафедра економіки та підп-

риємництва, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Розвиток бізнесу в умовах 

кризи. 
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20. Михайленко Д. М. (студент 215 групи, кафедра економіки та 

підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Формування бюджету на 

підбір персоналу. 

21. Літвінов С. С. (студент 215 групи, кафедра економіки та підп-

риємництва, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Значення стратегії розвитку 

організації. 

22. Федорчук А. І. (студент 215 групи, кафедра економіки та підп-

риємництва, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Бюджетування як ефективний 

інструмент фінансового менеджменту. 

23. Баклажков Д. І. (студент 215 групи, кафедра економіки та під-

приємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Роль конкурентоспромож-

ності в розвитку національної економіки. 

24. Марков І. О. (студент 215 групи, кафедра економіки та підп-

риємництва, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили). Наслідки впливу безробіття на 

економіку. 

25. Лимарь А. Р. (студентка 215 групи, кафедра економіки та під-

приємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Проблеми податкового кон-

тролю в Україні. 

26. Нікітіна Д. Д. (студентка 215 групи, кафедра економіки та під-

приємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Цінова політика на підпри-

ємстві та її особливості. 

27. Жовтоножко В. О. (студентка 215 групи, кафедра економіки 

та підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський на-

ціональний університет імені Петра Могили). Міжнародне регулю-

вання фінансового ринку. 

28. Рослик О. В. (студентка 217 групи, кафедра обліку і аудиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Значення ризик-менеджменту для еконо-

мічної діяльності підприємства.  

29. Ільїнська І. В. (студентка 217 групи, кафедра обліку і аудиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Розвиток інноваційного менеджменту на 

сучасних підприємствах. 
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30. Прудиус Л. О. (студентка 217 групи, кафедра обліку і аудиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Облік в системі управління витратами.  

31. Савченко І. В. (студентка 217 групи, кафедра обліку і аудиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Сучасне формування облікової політики 

підприємства. 

32. Южакова Т. С. (студентка 217 групи, кафедра обліку і аудиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Особливості тайм-менеджменту в управ-

лінні власним часом. 

33. Рябоконь В. В. (студентка 217 групи, кафедра обліку і аудиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Етичні аспекти обліку і аудиту. 

34. Голівець А. В. (студентка 217 групи, кафедра обліку і аудиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Мотивація персоналу в умовах кризи. 

35. Колосан У. В. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і креди-

ту, факультет економічних наук, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили). Перспектива легалізації криптовалюти 

в Україні. 

36. Весела А. О. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і кредиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Особливості інвестиційних ризиків в дія-

льності підприємств. 

37. Волинець С. С. (студент 211 групи, кафедра фінансів і креди-

ту, факультет економічних наук, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили). Проблеми дослідження функціонування 

тіньової економіки. 

38. Кульчинська Є. М. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і 

кредиту, факультет економічних наук, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Негативний вплив тіньової еко-

номіки на українське суспільство. 

39. Тягнибедіна Я. Ю. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і 

кредиту, факультет економічних наук, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Роль кредиту в розвитку малого 

бізнесу. 

40. Шаповалова А. С. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і 

кредиту, факультет економічних наук, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Дефіцит державного бюджету 

України. 
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41. Кабаченко Ю. С. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і 

кредиту, факультет економічних наук, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Роль ринку цінних паперів в 

Україні. 

42. Бенюх А. А. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і кредиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Роль бюджетування в управлінні підпри-

ємством. 

43. Маніяк О. С. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і кредиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Кредитування як інструмент фінансового 

забезпечення підприємства.  

44. Янішевська Д. П. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і 

кредиту, факультет економічних наук, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Стан фондового ринку України. 

45. Заворотченко М. Є. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і 

кредиту, факультет економічних наук, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили). Споживче кредитування в Україні. 

46. Агбалян С. С. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і креди-

ту, факультет економічних наук, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили). Особливості конкуренції в банківсь-

кому секторі. 

47. Гузей О. П. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і кредиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили). Розвиток страхового ринку в Україні. 

48. Єфименко К. Р. (студентка 211 групи, кафедра фінансів і кре-

диту, факультет економічних наук, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили). Розвиток банківського страхування в 

Україні. 

49. Трегубенко В. В. (студент 211 групи, кафедра фінансів і кре-

диту, факультет економічних наук, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили). Основні напрямки регулювання 

державної політики у сфері зайнятості населення. 

50. Стріхар А. В. (студент 211 групи, кафедра фінансів і кредиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Регулювання ринку праці. 

51. Рижих В. В. (студентка 515М групи, кафедра економіки та під-

приємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили). Трудовий потенціал підпри-

ємства та напрями підвищення ефективності його використання. 
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52. Нараївський В. Я. (студент 515М групи, кафедра економіки та 

підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Інвестиції в агропромис-

ловий комплекс України: реалії та можливості сьогодення. 

53. Водарчук А. О. (студент 515М групи, кафедра економіки та 

підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Основні етапи розвитку 

міжнародних організацій у ХХ ст. 

54. Кузьмішина А. О. (студентка 515М групи, кафедра економіки 

та підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський на-

ціональний університет імені Петра Могили). Управління маркетин-

говою діяльністю ТОВ «Нова Пошта». 

55. Пантелєєва В. Д. (студентка 615М групи, кафедра економіки 

та підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський  

національний університет імені Петра Могили). Вплив тіньового 

ринку на сільське господарство в Україні.  
56. Захаренко Н. С. (студентка 615М групи, кафедра економіки та 

підприємництва, факультет економічних наук, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили). Конкурентоспроможність 

підприємства та обґрунтування стратегії її забезпечення.  
57. Гострик А. Д. (студентка 617М групи, кафедра обліку і ауди-

ту, факультет економічних наук, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили). Організація обліку власного капітал в 

умовах процесу гармонізації українського облікового законодав-

ства до вимог міжнародного.  
58. Гавриленко В. Д. (студентка 511М групи, факультет економі-

чних наук, Чорноморський національний університет імені Петра  

Могили). Сучасні проблеми менеджменту в умовах цифрової транс-

формації економіки. 

59. Мозолевська А. Р. (студентка 617М групи, факультет економіч-

них наук, Чорноморський національний університет імені Петра  

Могили). Особливості обліку дебіторської заборгованості за П(С)БО 

та МСФЗ. 

60. Табакар К. В. (студентка 517 М групи, кафедра обліку і ауди-

ту, факультет економічних наук, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили). Особливості складання звіту про фінан-

сові результати МСФЗ. 

61. Губеня К. С. (студентка 217З групи, кафедра обліку і аудиту, 

факультет економічних наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили). Автоматизація обліку заробітної плати на 

сучасному етапі. 
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62. Єрентюк А. В. (студентка 217З групи, кафедра обліку і ауди-

ту, факультет економічних наук, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили). Програмні продукти як інструмент  

розвитку бухгалтерського обліку та звітності. 
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