
Список дипломних робіт, що передаються до Наукової бібліотеки:  

 /СПЕЦІАЛІСТИ/ 

№  П І Б  Тема дипломної роботи Кафедра 
Науковий 

керівник/ 

рецензент 

Шифр 

1. 
 

Абухіна 

Наталія 

Русланівна 

Держава як суспільне явище  

Государство как общественное явление 

The state as a a social phenomenon 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

ст. викл.  

Притченко P.C.  

к.ю.н., доц.  

Нігреєеа О. О. 

Д/р 

14252 

2. 

 

Авдєєва 

Євгенія 

Вікторівна 

Нематеріальні активи підприємства: сучасний стан 

обліку, аудит та аналіз їх використання. 

Intangible assets of the enterprise: current state 

of accounting, audit and analysis of their use. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н, доц. 

Кусик H.JI.  

к.е.н., доц.  

Козинсъкий С.М. 

Д/р 

14253 

3. 

 

Аветісян 

Оксана 

Вікторівна 

Бухгалтерський облік основних засобів 

підприємства, аудит та аналіз їх використання. 

Accounting of fixed assets of the enterprise, audit 

and analysis of their use. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н. доц. 

Кіртока Р.Г.  

к.е.н., доц.  

Белінська О.В 

Д/р 

14254 

4. 

Алаликін 

Сергій 

Ігорович 

Державне регулювання господарської діяльності в 

сфері виготовлення, обігу та переробки зброї та 

боєприпасів  

Государственное регулирование хозяйственной 

деятельности в сфере изготовления, обращения и 

переработки оружия и боеприпасов  

State regulation of economic activity in the 

sphere of production, treatment and processing of 

weapons and ammunition 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц.  

Орловский Б.М.  

к.ю.н., доц.  

Чайковсъка В.В. 

Д/р 

14255 



5. 

Анчиполєвська 

Олександра 

Іванівна 

Сліди крові в слідчій та експертній практиці 

Следы крови в следственной и экспертной практике 

Traces of blood in the investigation and expert 

practice 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Мамедов Г.А.  

ст. викл. 

 Aлiєвa О. М. 

Д/р 

            14256 

6. 

 

Апексімов 

Ігор 

Сергійович 

Правова природа засобів індивідуалізації 

комерційних організацій 

  Правовая природа средств индивидуализации  

коммерческих организаций 

Legal nature of means of the commercial 

organizations’ individualization 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Завертнева-  

Ярошенко В.А. 

ст.викл.  

Федорко М. С. 

Д/р 

    14257 

7. 

 

Арабаджі 

Дмитро 

Петрович 

Напрямки вдосконалення організації та оплати 

праці на підприємстві. 

The areas of organization's and labour 

remuneration improvement at an enterprise 

економіки та управління 

к.е.н., доц. 

Андрейченко A.B. 

д.е.н., доц. 

Колодинсъкий С.Б. 

Д/р 

    14258 

8. 

Арсеньєва 

Любов 

Володимирівна 

Методи формування професійної компетенції 

управлінського персоналу.  

The methods of management personnel’s 

professional competence formation 

економіки та управління 

д.е.н.,проф.  

Кузнецов Е.А. 

д.е.н.,проф. 

Уперенко М. О. 

Д/р 

    14259 

9. 

 

Архіпова 

Олександра 

Володимирівна 

Порядок призначення та обрання на посаду 

працівників органів прокуратури України  

The procedure for nomination and election to the 

post of employees of public prosecution bodies of 

Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц.  

Ромашкін С.В. 

к.ю.н., доц. 

Ільєва Н.В. 

Д/р 

    14260 

10. 

 

Астрахович 

Маргарита 

Олександрівна 

Проблеми міграції в сучасній Європі  

The problems of migration in modern Europe 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

Пілюк С.В.  

к.ю.н., доц.  

Саракуца М. О. 

Д/р 

    14261 



11. 

Атмажова 

Тетяна 

Миколаївна 

Розвиток інноваційних методів мотивації 

персоналу організації. 

The development of innovation motivation 

methods of organization 's personnel 

економіки та 

управління 

д.е.н., проф. 

 Кузнецов Е.А. 

д.е.н.,проф. 

 Уперенко М. О. 

Д/р 

  14262 

12. 

J 
Афонін 

Олександр 

Вікторович 

Правове регулювання генно-інженерної 

діяльності: міжнародний досвід Правовое 

регулирование генно-инженерной деятельности: 

международный опыт  

Legal regulation of genetically engineered 

activity: international experience 

цивільно-правових 

дисциплін 

к. б.н., доц.  

Ситніков Д.М.  

к.ю.н., доц.  

Толкаченко О.В. 

Д/р 

  14263 

13. 

J 

Бабой 

Світлана 

Вікторівна 

Правові основи управління спадщиною  

Правовые основы управления наследством 

Legal bases of management of inheritance 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Завертнева-  

Ярошенко В.А.  

к.ю.н., ст. викл. 

Святошнюк А.Л. 

Д/р 

14264 

14. 

 

Багдікян Г еворг 

Вараздатович 

Фінансовий облік, аналіз та аудит розрахунків з 

оплати праці на підприємстві.  

Financial accounting, analysis and audit of 

payments of wages at the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл.  

Буслаєва Г.В. 

 к.е.н., доц.  

Шерер 1.Л. 

Д/р 

           14265 

15. 

Байчас 

Владислав 

Михайлович 

Шикана як цивільно-правова категорія Шикана как 

гражданско-правовая категория 

 Chicanery as a civil law category 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., ст. викл. 

Святошнюк А.Л. 

к.ю.н., доц. 

Менсъка O.A. 

Д/р 

14266 

16. 

 

Бакан 

Вадим 

Русланович 

Порядок складання, аналіз та аудит фінансової 

звітності підприємства.  

Procedure of preparation, analysis and audit of 

financial statements of the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл. 

Масіна Л.О.  

к.е.н., доц.  

Кононенко В.А. 

Д/р 

   14267 



17. 

 

Бехоєв 

Муслім 

Сайд-Ахмедович 

Склад адміністративного проступку в доктрині 

адміністративного права 

Состав административного проступка в доктрине 

административного права. 

The composition of the administrative offense in 

the doctrine of administrative law  

адміністративного та 

господарського права 

д.ю.н., проф. 

Миколенко O.I. 

доц. 

Стукаленко О. В. 

Д/р 

   14268 

18. 

 

Бєлєва 

Евеліна 

Сергіївна 

Грошові кошти підприємства: сучасний стан 

обліку, аудит та аналіз їх руху. 

Funds of the enterprise: state of accounting, audit 

and analysis of their movement. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц. 

Кусик H.JI. 

к.е.н., доц. 

Ковалъов П. 

Д/р 

   14269 

19. 

Бєліков 

Олександр 

Вікторович 

Управління розвитком туристичного підприємства 

в умовах ЗЕД. 

Managing of the travel company's development in 

the conditions of international economic activity  

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц. 

Заець М. А. 

к.е.н., доц. 

Захарченко О. В. 

Д/р 

   14270 

20. 

Бикова 

Юлія 

Михайлівна 

Управління конкурентоспроможністю 

підприємства в сучасних умовах. 

Management of the enterprise’s competitiveness 

in the modern conditions 

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц. 

Столбуненко Н.М. 

д.е.н., доц. 

Колодинський С. Б. 

Д/р 

   14271 

21. 

Віденко 

Владислав 

Володимирович 

Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі  

Предупреждение преступности в местах лишения 

свободы 

Crime prevention in places of deprivation of 

liberty 

  кримінального 

 права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл.  

Родюнова Т.В. 

ст. викл.  

Кучансъкий С. М. 

Д/р 

   14272 

22. 

Біла 

Марина 

Олександрівна 

Облік, аналіз та аудит товарних операцій з 

покупцями та замовниками на підприємстві.  

Accounting, analysis and audit of commodity 

operations with buyers and customers at the 

enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

д.е.н., проф.  

Ніценко B.C. 

 к.е.н., доц. 

 Цуканов О.Ю. 

Д/р 

14273 



23. 

 

Білан 

Катерина 

Віталіївна 

Фінансовий облік, аналіз та аудит розрахунків з 

покупцями та замовниками на підприємстві. 

Financial accounting, analysis and audit of accounts 

with buyers and customers at the enterprise. 

бухгалтерського 

обліку, аналізу та 

аудиту 

д.е.н., доц. 

Побережець О.В. 

к.е.н., доц. 

Кірсанова В. В. 

Д/р 

14274 

24. 

 

Більдер 

Ігор 

Анатолійович 

Юрисдикція адміністративних судів в умовах 

проведення судової реформи в Україні 

Юрисдикция административных судов в условиях 

проведения судебной реформы в Украине 

The jurisdiction of administrative courts in terms 

of judicial reform in Ukraine 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

Стукаленко О.В. 

к.ю.н., доц. 

Нижникова В. В. 

Д/р 

   14275 

25. 

 

Богов 

Віталій 

Леонідович 

Проблеми правового регулювання екологічного 

страхування в Україні  

Проблемы правового регулирования 

экологического страхования в Украине  

Problems of legal regulation of ecological 

insurance in Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Толкаченко О.В. 

 к.б.н., доц.  

Ситніков Д.М. 

Д/р 

   14276 

26. 

 

Боднар 

Ірина 

Віталіївна 

Система державних гарантій здійснення 

інвестиційної діяльності The system of state 

guarantees implementation of investment activity 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н. ,доц. 

Смітюх A.B.  

к.ю.н, проф. 

Степанова Т.В. 

Д/р 

    14277 

27. 

 

Бондаренко 

Анастасія 

Олександрівна 

Допит як засіб доказування на досудовому 

розслідуванні 

Допрос как способ доказывания на досудебном 

расследовании 

Questioning as a way of proving to the pre-trial 

investigation 

кримінального 

права, 

кримінального 

процесу та 

криміналістики 

ст. викл. 

Козерацька О.С. 

cm. викл.  

Алієва О. М. 

Д/р 

   14278 



28. 

 

Борисевич 

Артем 

Сергійович 

Кримінальна відповідальність за наругу над 

могилою, іншим місцем поховання або над тілом 

померлого 

Уголовная ответственность за надругательство над 

могилой, иным местом захоронения или над телом 

умершего 

Criminal liability for desecration of tomb, the burial 

site of others or over the body of the deceased 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Мамедов Г.А. 

к.ю.н., доц. 

Павлова Т. О. 

Д/р 

   14279 

29. 

Буренко 

В’ячеслав 

Олегович 

Права медичних працівників та їх цивільно- 

правовий захист 

Права медицинских работников и их 

гражданско-правовая защита 

Rights of health workers and their civil law 

protection 

цивільно-правових 

дисциплін 

 к.ю.н., доц. 

 Валах В.В. 

 к.ю.н., доц. 

 Менська O.A. 

Д/р 

            14280 

30. 

Бурлака 

Руслан 

Аркадійович 

Організаційно-правове забезпечення реалізації 

адміністративно-правового статусу державного 

службовця  

Организационно-правовое обеспечение реализации 

административно-правового статуса 

государственного служащего  

Organizational and legal support of realization of 

administrative and legal status of civil servants 

адміністративного та 

господарського права 

ст. викл. 

Лазарева M.I 

к.ю.н., доц. 

Білик П.П. 

Д/р 

   14281 

31. 

 

Варущик 

Тетяна 

Леонідівна 

Розслідування злочинів, пов’язаних з 

використанням вибухових пристроїв та вибухових 

речовин 

Расследование преступлений, связанных с 

использованием взрывных устройств и взрывчатых 

веществ 

Investigation of crimes connected with the use of 

explosive devices and explosive substances 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл. 

Алієва О.М. 

 к.ю.н., доц.  

Чуваков O.A. 

Д/р 

   14282 



32. 

Виноградова 

Юлія 

Ігорівна 

Методика розслідування торгівлі людьми або 

іншої незаконної угоди щодо людини 

 Методика расследования торговли людьми либо 

иной незаконной сделки в отношении человека 

Methods of the investigation of human trafficking 

or other unlawful transaction regarding the 

person 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл. 

Алієва О.М.  

ст. викл. 

Кучансъкий C. М. 

Д/р 

   14283 

33. 

 

Височинська 

Лілія 

Миколаївна 

Стан обліку, аналіз та аудит розрахунків з 

постачальниками та підрядниками на 

підприємстві. 

 The state of accounting, analysis and audit of accounts  

with suppliers and contractors at the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл.  

Буслаєва Г.В.  

к.е.н., доц. 

Шерер І.JI. 

Д/р 

   14284 

34. 

Вільховатська 

Ліна 

Станіславівна 

Судовий контроль за виконанням судових рішень у 

цивільному процесі України  

Судебный контроль за выполнением судебных 

решений в гражданском процессе Украины 

Judicial control over the implementation of 

judgments in civil procedure of Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл. 

Голоденко I.O. 

к.ю.н., проф. 

Токарчук Л.М. 

Д/р 

   14285 

35. 

Власкіна 

Юліанна 

Василівна 

Поняття та система принципів адміністративного 

права  

Понятие и система принципов административного 

права 

Concept and system of administrative law 

principles 

адміністративного та 

господарського права 

д.ю.н., проф. 

Миколенко 0.І. 

ст. викл.  

Лазарева M.I. 

Д/р 

   14286 

36. 

 

Возняковський 

Михайло 

Анатолійович 

Статус арбітражного керуючого в умовах 

реформування процедури банкрутства в Україні 

Статус арбитражного управляющего в  условиях 

реформирования процедуры  банкротства в 

Украине  

The status of the arbitration managing in the 

conditions of reforming bankruptcy proceedings in 

Ukraine 

адміністративного та 

господарського права 

ст. викл. 

 Буга С.П. 

 к.ю.н. ,доц. 

 Смітюх A.B. 

Д/р 

   14287 



37. 
 

Волков 

Володимир       

Григорович 

Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання відносин по перестрахуванню 

Teoretical and practical problems of legal regulations 

of reinsurans 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл. 

Завертнева- 

Ярошенко В.А. 

к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М. 

Д/р 

           14288 

38. 
 

Герасімова 

Катерина 

Олександрівна 

Кримінально-правова характеристика 

самовільного присвоєння владних повноважень 

або звання службової особи 

Уголовно-правовая характеристика самовольного 

присвоения властных полномочий или звания 

служебного лица 

Law characteristic of the unauthorized 

appropriation of powers or rank the service 

person 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл. 

Кучанський С.М. 

ст. викл. 

Родіонова Т.В. 

Д/р 

   14289 

39. 
 

Гладкевич 

Максим 

Олександрович 

 Соціальний захист осіб похилого віку 

 Социальная защита лиц преклонного возраста 

 Social protection of elderly people 

цивільно-правових 

дисциплін 

  ст. викл. 

  Байло О.В. 

  к.ю.н., доц. 

  Потопахіна О.М. 

Д/р 

   14290 

40. 
 

Голинська 

Анастасія 

Петрівна 

Законодавчий процес та його стадії в Україні 

Law-making process and its stages in Ukraine  

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

Ромашкін С.В. 

к.ю.н., доц. 

Ільєва Н.В. 

Д/р 

14291 

41. 

Голуб 

Карина 

Ігорівна 

Кримінальна відповідальність за контрабанду 

Уголовная ответственность за контрабанду 

Criminal liability for smuggling 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл. 

Кучанський С.М. 

ст. викл. 

Родіонова Т.В. 

Д/р 

14292 



42. 

Гончарук 

Олександра 

Олександрівна 

Збирання та використання документів як доказів у 

кримінальному провадженні 

Собирание и использование документов в качестве 

доказательств в уголовном производстве 

Collection and use of documents as evidence in 

criminal proceedings 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

К.Ю.Н., доц. 

Миколенко О.М.  

ст. викл. 

  Алієва О.М. 

Д/р 

  14293 

43. 
 

Горкунова  

Світлана 

Геннадіївна 

Фінансовий облік, аналіз та аудит витрат 

підприємства. 

Financial accounting, analysis and audit of costs of the 

enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

д.е.н. проф. 

 Ніценко B.C. 

 к.е.н., доц.  

Цуканов О.Ю. 

Д/р 

            14294 

44. 
 

Горпенко  

Георгій  

Сергійович 

 Система організації оплати праці персоналу на  

виробничому підприємстві. 

 The organization system of personnel labour 

remuneration at the industrial enterprise 

економіки та управління 

д.е.н.,проф. 

Масленніков Е.І. 

д.е.н.,проф. 

 Коваленко О.М. 

Д/р 

  14295 

45. 
 

Гочева  

Дар’я  

Андріївна 

 «Свобода праці» і «свобода трудового договору» як 

принципи трудового права України 

 «Свобода труда» и «свобода трудового договора» 

как принципы трудового права Украины 

 "Freedom of work" and "freedom of the 

employment contract" as principles of labor law of 

Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Комаренко А.М.  

ст. викл. 

Байло О. В. 

Д/р 

  14296 

46. 
 

Гринчик 

Наталія 

Юріївна 

 Управління іміджем ділового підприємства за 

допомогою Інтернет. 

 Image management of the business enterprise by 

means of Internet 

економіки та управління 

к.е.н.,доц. 

 Дюков В.П. 

 к.е.н., доц. 

Обнявко О. В. 

Д/р 

  14297 

47. 

Давидов 

Роман 

Юрійович 

 Ринок корпоративних облігацій в Україні: сучасний 

стан та перспективи розвитку  

 Рынок корпоративных облигаций в  Украине: 

современное состояние и перспективы развития  

 The market of corporate bonds in Ukraine: current 

state and prospects of development 

цивільно-правових 

дисциплін 

К.Ю.Н.,проф.  

Труба В.І. 

 к.ю.н., доц.  

Менська O.A. 

Д/р 

  14298 



48. 

Давидова 

Арина 

Володимирівна 

Правове регулювання фінансово- економічних 

відносин в Європейському Союзі 

Правовое регулирование финансово- экономических 

отношений в Европейском Союзе 

Legal regulation of financial and economic relations 

in European Union 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц.  

Саракуца М.О. 

 д.ю.н., проф. 

 Корчевна Л. О. 

Д/р 

  14299 

49. 
 

Дашук 

Павло 

Володимирович 

Юридична відповідальність за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції 

Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о защите экономической 

конкуренции  

Legal responsibility for the infringement of the 

economic competition protection legislation 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц.  

Чайковська В.В. 

 к.ю.н., доц. 

Орловський Б.М. 

Д/р 

  14300 

50. 
 

Дембіцький 

Павло 

Олександрович 

Нормативно-правові та організаційні засади 

забезпечення реалізації в Україні міжнародних 

стандартів з прав і свобод засуджених до 

позбавлення волі  

Нормативно-правовые и организационные основы 

обеспечения реализации в Украине международных 

стандартов прав и свобод осужденных к лишению 

свободы  

Normative legal and organizational bases for 

implementation in Ukraine of the international 

standards on rights and freedoms of persons 

sentenced to  deprivation of liberty 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл.  

Родіонова Т.В.  

ст. викл.  

Поліванова І. С. 

Д/р 

14301 



51. 

Денисюк 

Катерина 

Володимирівна 

Спадкування прав, пов’язаних з участю у 

господарських товариствах  

Наследование прав, связанных с участием в 

хозяйственных обществах  

Inheritance of the rights connected with 

participation in economic societies 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Завертнева-  

Ярошенко В.А. 

 к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М. 

Д/р 

14302 

52. 

Діордієнко 

Вікторія 

Олегівна 

Удосконалення системи управління персоналом 

на виробничому підприємстві в трансформаційних 

умовах. 

Improvement of the personnel management system at 

an industrial enterprise in conditions of 

transformation 

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц. 

Гоголь М.М. 

д.е.н.,проф.  

Коваленко О.М. 

Д/р 

     14303 

53. 
 

Долгополова 

Вікторія 

Юріївна 

Методика розслідування злочинів, які складають 

молодіжну організовану злочинність 

Методика расследования преступлений, 

составляющих молодежную организованную 

преступность 

The investigation of crimes, that make up the 

youth organized crime 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Мамедов Г.А.  

ст. викл. 

 Кучансъкий С.М. 

Д/р 

     14304 

54. 

Дончаєв 

Магомед 

Алікович 

Формування стратегії мотивації персоналу у 

корпоративному менеджменті. 

Forming of the personnel motivation strategy in 

corporate management 

економіки та 

управління 

ст.викл. 

 Васільев С.Г. 

к.е.н.,доц. 

Красностанова Н.Е. 

Д/р 

 14305 

55. 
 

Дубяга 

Євгеній 

Андрійович 

Гарантії прав громадян на охорону праці за 

законодавством України  

Гарантии прав граждан на охрану труда по 

законодательству Украины  

Guarantees of the citizens' rights for labor 

protection by the legislation of Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Потопахіна О.М. 

 ст. викл. 

Байло О.В. 

Д/р 

    14306 



56. 
 Єганян 

 Агунік 

 Геворківна 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства.  

Management of company’s foreign economic 

activities 

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц. 

 Радченко О.П. 

 к. е. н., доц.  

Ажаман ІI.A. 

Д/р 

    14307 

57. 

 Єліференко 

 Анастасія 

 Сергіївна 

Стан обліку, аналізу та аудиту готової продукції 

(виконаних робіт, наданих послуг) на 

підприємстві. 

The state of accounting, analysis and audit of 

finished goods (performed works, provided 

services) at the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

д.е.н., проф.  

Ніценко B.C.  

к.е.н., доц. 

 Цуканов О.Ю. 

Д/р 

    14308 

58. 

 Єштокіна 

 Валентина 

 Олександрівна 

Кримінально-правова характеристика масових 

заворушень  

Уголовно-правовая характеристика массовых 

беспорядков  

Criminal low characteristic of mass riots 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст.викл. 

Кучанський С.М. 

к.ю.н., доц.  

Чуваков O.A. 

Д/р 

    14309 

59. 

Желяпова 

Ольга 

Федорівна 

Розвиток сімейного права Росії у XVI - XVIII 

столітті 

Развитие семейного права в России в XVI- XVIII 

веке 

Development of family law of Russia in XVI-

XVIII centuries 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

к ю.н., доц. 

Бачур Б.С.  

к.ю.н., доц. 

Домбровсъкий O.I. 

Д/р 

    14310 

60. 

Журавський 

Дмитро 

Сергійович 

Міжнародні стандарти незалежності суддів та їх 

імплементація в законодавство України 

International standards of judges’ independence 

and their implementation into the legislation of 

Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

 Кармазіна К.Ю. 

д.ю.н., проф. 

 Корчевна Л. О. 

Д/р 

    14311 

61. 

 

Журжа 

Євгенія 

Федорівна 

Облік, аудит та аналіз розрахунків з покупцями та 

замовниками підприємства.  

Accounting, audit and analysis of accounts with 

buyers and customers of the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл. 

 Масіна JI.O. 

 к.е.н., дoц. 

 Кононенко В.А. 

Д/р 

    14312 



62. 

 

Заєць 

Василь 

Вікторович 

Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Management of the enterprise’s international 

competitiveness 

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц. 

Андрейченко A.B. 

 к. е.н.,доц. 

Єгупов Ю.А. 

Д/р 

    14313 

63. 

 

Захарова  

Марія  

Георгіївна 

Цінова стратегія підприємства: аналіз і шляхи 

вдосконалення. 

The pricing strategy of a company: analysis and 

improvement ways 

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц. 

Мазур O.E.  

к. е.н.,доц. 

Станиславик О. В. 

Д/р 

    14314 

64. 

 

Зварич 

Станіслав 

Андрійович 

Біржовий ринок цінних паперів: вітчизняна та 

світова практика 

 Биржевой рынок ценных бумаг: отечественная и 

мировая практика 

Exchange securities market: domestic and world 

practice 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Завертнева- Ярошенко 

В.А. 

 д.ю.н., проф. 

Канзафарова I. С. 

Д/р 

    14315 

65. 

 

Зимогляд 

Кирило 

Олегович 

Допустимість доказів у кримінальному процесі 

України: проблеми сьогодення та шляхи їх 

вирішення 

Допустимость доказательств в уголовном процессе 

Украины: проблемы сегодняшнего дня и пути их 

разрешения 

Admissibility of evidence in criminal procedure of 

Ukraine: challenges and ways to overcome them 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл. 

Алієва О.М.  

к.ю.н., доц. 

Миколенко О.М. 

Д/р 

    14316 

66. 

 

Змерзлий 

Андрій 

Анатолійович 

Договір про надання туристичних послуг за 

законодавством України  

Договор об оказании туристических услуг по 

законодательству Украины  

Contract on the rendering of tourist services in the 

legislation of Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М.  

ст. викл. 

Федорко М. С. 

Д/р 

       14317 



67. 

Ігнатюк 

Олександр 

Родіонович 

Особливості касаційного провадження в цивільному 

процесі України  

Особенности кассационного производства в 

гражданском процессе Украины 

Features of cassation production in civil procedure 

of Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл. 

Голоденко І.О.  

к.ю.н., проф. 

 Токарчук JI.M. 

Д/р 

     14318 

68. 

Іколович 

Світлана 

Костянтинівна 

Постановления суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови  

Постановление судьей (судьями) заведомо 

неправосудного приговора, решения, определения 

или постановления 

The ruling by the judge (judges) known to be an 

unlawful judgement, decision, ruling and regulations 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Чуваков O.A. 

 cm. викл.  

Родіонова Т.В. 

Д/р 

     14319 

69. 
 

Іськова 

Інна 

Володимирівна 

Особливості апеляційного провадження в 

цивільному процесі України  

Особенности апелляционного производства в 

гражданском процессе Украины 

Features of appeal proceeding in civil procedure of 

Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., проф. 

 Токарчук JI.M. 

 cm. викл.  

Голодснко І. О. 

Д/р 

     14320 

70. 
 

Кабанова 

Альбіна 

Василівна 

Правовий статус непідприємницьких юридичних 

осіб приватного права  

Правовой статус непредпринимательских 

юридических лиц частного права  

Legal status of not enterprise legal entities of private 

law 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Гора М.А.  

к.ю.н., cm.викл. 

Святошнюк A.JI. 

Д/р 

     14321 



71. 

 

Калашнік 

Олександра 

Володимирівна 

Кримінальна відповідальність за дії, спрямовані на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або на захоплення державної влади  

Уголовная ответственность за действия, 

направленные на насильственное изменение либо 

свержение конституционного строя или на захват 

государственной власти 

Criminal liability for acts aimed at Vialent change 

of the constitutional order or overthrow or the 

cupture of state power 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Дришлюк I.A.  

к.ю.н., доц.  

Мамедов Г.А. 

Д/р 

  14322 

72. 

 

Калінін 

Роман 

Сергійович 

Децентралізація публічної влади: доктринальна 

оцінка і адміністративно- правове забезпечення 

Децентрализация публичной власти: 

доктринальная оценка и административно-

правовое обеспечение 

Decentralization of public authorities: the doctrinal 

assessment, administrative and legal support 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

Білик П.П.  

ст. викл. 

Стойловсъкий Р. В. Д/р 

   14323 

73. 

 

Каракчі  

Геннадій 

Георгійович 

Стан обліку, аналіз та аудит розрахунків 

підприємства з покупцями і замовниками. 

The state of accounting, analysis and audit of 

enterprise’s accounts with buyers and customers. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл. 

 Буслаєва Г.В.  

к.е.н., доц.  

Белінсъка О.В. Д/р 

           14324 



74. 
 

Кахідзе 

Георгій 

Малхазійович 

Особисті немайнові права громадян у сфері 

надання медичних послуг: проблеми реалізації та 

захисту 

Личные неимущественные права граждан в сфере 

оказания медицинских услуг: проблемы 

реализации и защиты 

The personal non-property citizens’ rights in the 

sphere of rendering medical services: problems 

of realization and protection 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц.  

Валах В.В.  

к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М. 

Д/р 

     14325 

75. 

Кашпуренко 

Неля 

Олександрівна 

Людський капітал як головний фактор 

конкурентоспроможності організації. 

The human capital as the main factor of 

organization’s competitiveness. 

економіки та 

управління 

д.е.н.,проф. 

Кузнецов Е.А. 

д.е.н.,проф. 

 Коваленко О.М. 

Д/р 

     14326 

76. 

Кисельов 

Олег 

Олегович 

Кримінально-правова характеристика 

незаконного заволодіння транспортним засобом  

Уголовно-правовая характеристика незаконного 

завладения транспортным средством 

Criminal law characteristic of no legitimate 

acquisition vehicle 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Чуваков O.A.  

к.ю.н., доц. 

 Павлова Т.О. 

Д/р 

    14327 

77. 
 

Ківан 

Руслан 

Аднанович 

Соціально-економічні умови розвитку 

інноваційного менеджменту в Україні. 

The socio-economic conditions of innovation 

management’s development in Ukraine. 

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц. 

Гоголь М.М.  

к.е.н.,доц.  

Станиславик О.В. 

Д/р 

14328 



78. 
 

Коваленко 

Анатолій 

Анатолійович 

Відповідальність батьків за неналежне виховання 

дітей за сімейним законодавством України 

Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание детей по семейному законодательству 

Украины 

Responsibility of parents for inadequate education of 

children by the family legislation of Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

К. Ю.Н., ДОЦ. 

Менська С.В. 

 ст. викл.  

Гора М. А. 

Д/р 

     14329 

79. 

Коваль 

Вікторія 

Сергіївна 

Управління загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням 

Управление общеобязательным государственным 

социальным страхованим 

Management of obligatory state social insurance 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Байло О.В. 

ст. викл. 

Комаренко А.М. 

Д/р 

           14330 

80. 
 

Ковальова 

Валерія 

Вячеславівна 

Удосконалення системи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю виробничого 

підприємства. 

Improving of the management system of the 

industrial enterprise’s foreign economic activity 

економіки та управління 

д.е.н.,проф. 

Масленіков О..І. 

д.е.н.,проф. 

 Коваленко О. М. 

Д/р 

    14331 

81. 

Ковальський 

Олександр 

Ігорович 

Здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку 

 Осуществление права собственности в 

многоквартирном доме 

 Implementation of an ownership right in an 

apartment house 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл. 

Корнеева С.М.  

к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М. 

Д/р 

    14332 



82. 

 

Козік 

Костянтин 

Вадимович 

Процес доказування у справах щодо порушення 

Правил дорожнього руху (адміністративно-

правовий аспект)  

Процесе доказывания по делам о нарушении Правил 

дорожного движения (административно-правовой 

аспект) 

The process of proof in cases of violation of traffic 

rules (administrative legal aspect) 

адміністративного та 

господарського права 

ст. викл. 

Стойловський Р.В. 

к.ю.н., доц. 

Білик П. П.. 

Д/р 

    14333 

83. 

Колдарар 

Дмитро 

Дмитрович 

Цивільно-правове регулювання правочинів з участю 

дітей 

Гражданско-правовое регулирование сделок с 

участием детей  

Civil regulation of transactions with participation of 

children 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц.  

Менська О.А.  

викл. 

 Феденко А. Є. 

Д/р 

    14334 

84. 

 

Колевич 

Віталій 

Сергійович 

Інститут конституційного контролю в зарубіжних 

країнах: історія та сучасність  

The institute of constitutional control in the foreign 

countries: history and modernity 

конституційного права 

та правосуддя 

д.ю.н., проф.  

Корчевна JI.O. 

 викл.  

Бідюк М. О. 

Д/р 

    14335 

85. 

Комар 

Микита 

Сергійович 

Принципи належного урядування і належної 

адміністрації та особливості їх реалізації в Україні 

Принципы надлежащего управления и надлежащей 

администрации и особенности их реализации в 

Украине  

The principles of proper management and proper 

administration and features of their implementation 

in Ukraine 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц.  

Білик П.П.  

д.ю.н., проф. 

Миколенко О.І. 

Д/р 

    14336 

86. 

Конарев 

Максим 

Миколайович 

Стратегії інвестиційного менеджменту малого та 

середнього бізнесу. 

The strategies of investment management of small 

and average business 

економіки та управління 

к.е.н.,доц. 

Рудінська О.В. 

к.е.н.,доц. 

Красностанова Н.Е. 

Д/р 

        14337 



87. 

 

Кононова 

Юлія 

Валеріївна 

Конструкція юридичної особи-невласника у 

цивільному праві України: історія, сучасність, 

перспективи  

Конструкция юридического лица- несобственника в 

гражданском праве Украины: история, 

современность, перспективы 

A design of the legal persona - not owner in civil law 

of Ukraine: history, present, prospects 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Феденко А.Є.  

ст. викл. 

Федорко М. С. 

Д/р 

   14338 

88. 

 

Котова 

Ольга 

Віталіївна 

Правове регулювання здійснення лісогосподарської 

діяльності в Україні  

Правовое регулирование осуществления 

лесохозяйственной деятельности в Украине  

Legal regulation of implementation of forestry and 

landscape activity in Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Толкаченко О.В.  

д.ю.н., проф. 

Канзафарова І. С. 

Д/р 

   14339 

89. 

Кошельник 

Анастасія 

Олександрівна 

Місце адміністративного права в системі публічного 

та приватного права  

Место административного права в системе 

публичного и частного права  

Local administrative rights in the system of public 

and private law 

адміністративного та 

господарського права 

ст.викл.  

Баламуш М.А.  

д.ю.н., проф. 

Миколенко О. І. 

Д/р 

   14340 

90. 

Крастін 

Аліна 

Валеріївна 

Конституційно-правова відповідальність органів 

державної влади в Україні  

The constitutional legal responsibility of state 

authorities in Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

д.ю.н., проф. 

 Корчевна JI.O. 

 к.ю.н., доц. 

 Саракуца М. О. 

Д/р 

   14341 

91. 
 

Крижановська 

Анна 

Олександрівна 

Удосконалення (формування) системи логістичного 

управління в підприємстві.  

The improvement (formation) of the logistic 

management system at an enterprise 

економіки та управління 

к.е.н.,доц. 

Орлова Н.В.  

д.е.н., доц. 

Колодинсъкий С.Б. 

Д/р 

   14342 



92. 

 

Крисань 

Олена 

Сергіївна 

Розрахунки з постачальниками і підрядниками: 

облік, аудит та аналіз впливу на фінансовий стан 

підприємства. 

Accounts with suppliers and contractors: 

accounting, audit and analysis of the impact on the 

financial condition of the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц. 

Кіртока Р.Г.  

к.е.н., доц.  

Ковальов Г. І.. 

Д/р 

           14343 

93. 

 

Кругліков 

Олександр 

Олексійович 

Кримінально-правова характеристика порушення 

чинних на транспорті правил  

Уголовно-правовая характеристика нарушения 

действующих на транспорте правил 

Criminal law characteristic of violation of existing 

transport rules 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Чуваков O.A.  

ст. викл. 

Кучансъкий С.М. 

Д/р 

   14344 

94. 

Кулик 

Вікторія 

Олександрівна 

Інститут примирення сторін у кримінальному 

процесі України  

Институт примирения сторон в уголовном процессе 

Украины  

Institute of reconciliation of the parties in criminal 

procedure of Ukraine 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл.  

Алієва О.М. 

к.ю.н., доц. 

 Миколенко О.М. 

Д/р 

   14345 

95. 

 

Кучеренко 

Олег 

Олегович 

Управління ціновою політикою підприємства в 

сучасних умовах  

Management of the enterprise’s price policy in 

modern conditions 

економіки та управління 

к.е.н.,доц.  

Радченко О.П.  

к.е.н., доц.  

Ажаман I.A. 

Д/р 

   14346 

96. 

 

Лазаренко 

Михайло 

Володимирович 

Кримінально-правова охорона державної таємниці в 

Україні  

Уголовно-правовая охрана государственной тайны в 

Украине  

Criminal-legal protection of state secrets in Ukaine 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Мамедов Г.А. 

 к.ю.н., доц. 

Дришлюк I.A. 

Д/р 

   14347 



97. 

 

Лапа 

Владислав 

Вячеславович 

Підвищення ефективності управління 

підприємством в сучасних умовах 

господарювання. 

Improving of the business management efficiency 

in the modern economic conditions 

економіки та 

управління 

ст.викл. 

Іванищева A.B.  

д.е.н., доц. 

Колодинський С.Б. 

Д/р 

   14348 

98. 

 

Левченко 

Богдана 

Петрівна 

Пенітенціарна політика України: історико- 

правовий огляд становлення та розвитку 

Пенитенциарная политика Украины: историко-

правовой обзор становления и развития 

The penitentiary policy of Ukraine: historical 

legal review of the formation and development 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл.  

Родіонова Т.В. 

к.ю.н., доц. 

 Павлова Т.О. 

Д/р 

   14349 

99. 

Леміщенко 

Юлія 

Олегівна 

Поняття та способи прийняття спадщини Понятие 

и способы принятия наследства  

The concept and ways of inheritance acceptance 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Гора М.А. 

викл.  

Феденко А. Є. 

Д/р 

   14350 

100. 

Лисенко 

Інна 

Сергіївна 

Організація системи мотивації персоналу на 

підприємстві. 

Organization of the system of personnel's 

motivation at an enterprise. 

економіки та 

управління 

ст.викл.  

Рибаков І.В. 

к.е.н.,проф.  

Кравченко В. О. 

Д/р 

   14351 

101 

 

Лівицька 

Людмила 

Вікторівна 

Спосіб вчинення злочину: поняття, класифікація та 

кримінально-правове значення 

Способ совершения преступления: понятие, 

классификация и уголовно-правовое значение 

Way to commit a crime: the concept, 

classification and the criminal legal significence 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Павлова Т.О. 

cm. викл.  

Алієва О.М. 

Д/р 

   14352 



102. 

 

Літвінська 

Катерина 

Олегівна 

Використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні  

Использование результатов негласных 

следственных (розыскных) действий в доказывании 

The use of the results of covert investigative 

(detective) proof to action 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл. 

Козерацька О.С. 

ст. викл.  

Aлієвa O.M. 

Д/р 

        14353 

103. 

 

Лупя 

Сільвія 

Іванівна 

Сучасний стан обліку, аналізу та аудиту грошових 

надходжень підприємства. 

Current state of accounting, analysis and audit of 

receipts of the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл. 

Масіна JI.O.  

к. е. н., доц. 

 Кононенко В.А. 

Д/р 

14354 

104. 

 

Майструк 

Тетяна 

Олександрівна 

Облік витрат, аудит та аналіз ефективності 

виробництва продукції рослинництва. 

Accounting of costs, audit and analysis the efficiency 

of crop production. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц. 

Гоголь М.М.  

д.е.н., проф.  

Добрянсъка H.A. 

Д/р 

   14355 

105. 

 

Максіменюк 

Марина 

Павлівна 

Розрахунки з покупцями і замовниками: облік, 

аудит та аналіз впливу на фінансовий стан 

підприємства. 

Accounts with buyers and customers: accounting, 

audit and analysis of the impact on the financial 

condition of the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц.  

Кусик H.Л.  

к.е.н., доц.  

Ковалъов Г. І.. 

Д/р 

   14356 

106. 

 

Манченко 

Марина 

Юріївна 

Стан обліку, аналіз та аудит виробничих запасів 

підприємства. 

The state of accounting, analysis and audit of 

industrials stocks of the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл.  

Буслаєва Г.В.  

к.е.н., доц. 

Шерер І.Л. 

Д/р 

   14357 



107. 

 

Маринов 

Дмитро 

Валерійович 

Процесуально-правова характеристика підстав для 

відводу у господарському судочинстві 

Процессуально-правовая характеристика оснований 

для отвода в хозяйственном судопроизводстве 

Procedural and legal characteristic for the grounds 

of removal in the economic legal proceedings 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., проф. 

Степанова Т.В. 

 к.ю.н., доц.  

Білик  П.П. 

Д/р 

    14358 

 108. 

Маройко 

Марина 

Миколаївна 

Облік, аналіз та аудит розрахунків за виплатами 

працівникам на підприємстві.  

Accounting, analysis and audit of accounts of 

payments to employees at the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

д.е.н., проф.  

Ніценко B.C.  

к.е.н., доц.  

Цуканов О.Ю. 

Д/р 

    14359 

109. 

Марценюк 

Анастасія 

Вячеславівна 

Особливості здійснення прокурорського нагляду на 

тимчасово окупованій території України 

The peculiarities of prosecutor’s control execution 

on the temporary occupied territory of Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц.  

Ромашкін С.В.  

к.ю.н, доц. 

 Кармазіна К.Ю. 

Д/р 

    14360 

110. 

 

Марчук 

Вікторія 

Олександрівна 

Вихід учасника з товариства з обмеженою 

відповідальністю: правові підстави, процедура і 

наслідки 

 Выход участника из общества с ограниченной 

ответственностью: правовые основания, процедура 

и последствия  

The withbrawal of a shareholder from a limited 

liability company: legal grounds, procedure and 

consequences 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц.  

Смітюх A.B. 

к.ю.н., доц. 

Білик П.П. 

Д/р 

   14361 

111. 

Мацюк 

Аліна 

Олександрівна 

Незалежність суддів у сучасній судовій системі 

України 

The independence of judges in the modern judicial 

system of Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

викл. 

Левенець A.B. 

к.ю.н., доц. 

Пілюк С.В. 

Д/р 

14362 



112

. 

Мезін 

Олег 

Васильович 

Знаряддя вчинення злочину: поняття, ознаки та 

кримінально-правове значення 

 Орудия совершения преступления: понятие, 

признаки и уголовно-правовое значение 

 Gun committing a crime: the concept, 

characteristics and value of criminal law 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

К.Ю.Н., доц. 

 Павлова Т.О. 

ст. викл. 

 Алієва О.М. 

Д/р 

14363 

113

. 

Мирза 

Катерина 

Олександрівна 

Організація житлового будівництва в умовах 

іпотечного кредитування в Україні 

 Организация жилищного строительства в 

условиях ипотечного кредитования в Украине 

The organization of housing construction in the 

conditions of mortgage lending in Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Голоденко І.О. 

 к.ю.н., доц. 

Толкаченко О.В. 

Д/р 

   14364 

114

. 

Митрофанова 

Валерія 

Вячеславівна 

Система стратегічного менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності виробничого 

підприємства. 

The strategic management system of the industrial 

enterprise’s foreign economic activity 

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц., 

Побережець О.В. 

д.е.н.,проф.,  

Коваленко О.М. 

Д/р 

   14365 

115. 

Михайловська 

Анастасія 

Юріївна 

Звільнення від відбування покарання з 

випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей у віці до семи років у кримінальному праві 

України  

Освобождение от отбывания наказания с 

испытанием беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до семи лет, в 

уголовном праве Украины 

 Release from punishment with testing of 

pregnant women and women who have children 

up to seven years in criminal law of Ukraine 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Павлова Т.О. 

ст. викл.  

Алієва О.М. 

Д/р 

   14366 



116. 

Мінчук 

Ігор 

Андрійович 

Роль та місце Верховного Суду в судовій системі 

України 

Role and place of the Supreme Court in the judicial 

system of Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

д.ю.н., проф. 

 Корчевна Л.О. 

 д.ю.н., проф. 

Прієшкіна О. В. 

Д/р 

   14367 

   117. 
Морозова 

Юлія 

Євгеніївна 

Митне право Європейського Союзу  

Customs Law of the European Union 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

Саракуца М.О. 

 д.ю.н., проф.  

Корчевна Л. О. 

Д/р 

   14368 

118. 

Москаленко 

Маргарита 

Ігорівна 

Мажоритарна виборча система: генезис та прояви в 

різних країнах 

Majoritarian electoral system: genesis and 

manifestations in different countries 

конституційного права 

та правосуддя 

д.ю.н., проф. 

 Корчевна Л.О. 

 к.ю.н., доц. 

 Кармазіна К..Ю. 

Д/р 

   14369 

    119. 

Мотрюк 

Олена 

Володимирівна 

Договірні форми влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування, за сімейним 

законодавством України  

Договорные формы устройства детей, лишенных 

родительского попечения, по семейному 

законодательству Украины 

Contractual forms of child placement, deprived of 

parental care, by the family legislation of Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл . 

 Федорко М.С. 

 ст. викл.  

Корнеєва С. М. 

Д/р 

   14370 

   120. 

Непочатих 

Максим 

Данилович 

Види юридичної відповідальності: 

теоретико-правовий аспект 

Виды юридической ответственности: 

теоретико-правовой аспект 

Types of legal responsibility: theoretical and 

legal aspects 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

к.ю.н., доц.  

Донченко О.І.  

к.ю.н., доц. 

 Гринь О.Д. 

Д/р 

   14371 



121. 
 

Новосьолов 

Сергій 

Олександрович 

Цивільно-правове регулювання перевезення 

пасажира та багажу повітряним транспортом 

Гражданско-правовое регулирование перевозки 

пассажира и багажа воздушным транспортом 

Civil law regulation of transportation of the 

passenger and baggage by air transport 

цивільно-правових 

дисциплін 

викл.  

Феденко A.C. 

 к.ю.н., проф. 

Труба B.I. 

Д/р 

   14372 
 

122. 

Нужний 

Андрій 

Валерійович 

Нотаріальне посвідчення правочинів щодо 

відчуження транспортних засобів в Україні 

Notarial certification of transactions on 

alienation of transport vehicles in Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

Ільева Н.В. 

 к.ю.н., доц. 

 Ромашкін С. В. 

Д/р 

   14373 

123. 

Обущенко 

Тетяна 

Валентинівна 

Нотаріальна етика: основні принципи та практика 

Notarial ethics: basic principles and practice  

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

 Ільева Н.В. 

 викл.  

Бідюк  М. О. 

Д/р 

   14374 

124. 

Орєхова 

Ксенія 

Сергіївна 

Кримінальна відповідальність за передачу або 

збирання відомостей, що становлять службову 

інформацію, зібрану у процесі оперативно- 

розшукової, контррозвідувальної діяльності, у 

сфері оборони країни 

Уголовная ответственность за передачу или 

собирание сведений, составляющих служебную 

информацию, собранную в процессе оперативно-

розыскной, контрразведывательной деятельности, 

в сфере обороны государства  

Criminal liability for transmission or gathering 

information that constitute propriety information 

collected during operatively- search counter 

intelligence activities in the  field of defense 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл. 

Кучанський С.М. 

к.ю.н., доц.  

Чуваков O.A. 

Д/р 

   14375 



130.

     125. 

Осіпенко 

Галина 

Олексіївна 

Договір про надання аудиторських послуг за 

законодавством України  

Договор об оказании аудиторских услуг по 

законодательству Украины 

 Audit services agreement in the legislation of 

Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М. 

к.ю.н., доц. 

Валах В. В. 

Д/р 

   14376 

     126. 

Осмокеску 

Галина 

Петрівна 

Правовий статус виконавця як учасника 

господарського процесу України 

 Правовой статус исполнителя как участника 

хозяйственного процесса Украины 

Legal status of the executor in the economic 

procedure in Ukraine 

адміністративного та 

господарського права 

доц., проф.  

Степанова Т.В.  

ст. викл. 

 Буга С.П. 

Д/р 

   14377 

     127. 

Павлішина 

Валерія 

Василівна 

Національний та зарубіжний досвід захисту 

законних прав та інтересів свідків у кримінальному 

провадженні  

Национальный и зарубежный опыт защиты 

законных прав и интересов свидетелей в уголовном 

производстве 

 National and foreign experience in the protection 

of the legitimate interests of government with nesses 

in criminal proceedings 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл.  

Aлiєвa О.М. 

ст. викл. 

 Козерацъка О. С. 

Д/р 

   14378 

     128. 

Паламарчук 

Юлія 

Олександрівна 

Магдебурське право як основа розвитку місцевого 

самоврядування в XIII - XVI ст. ст. 

Magdeburg Law as the basis of local self- 

government’s development in the XIII - XVI 

centuries 

конституційного права 

та правосуддя 

д.ю.н., проф. 

Прієшкіна О.В. 

 д.ю.н., проф. 

 Корчевна Л. О. 

Д/р 

   14379 

      129. 

Панфілова 

Ольга 

Петрівна 

Припинення юридичних осіб: правове регулювання 

та судова практика  

Прекращение юридических лиц: правовое  

регулирование и судебная практика 

 Termination of legal entities: legal regulation 

and court practice 

цивільно-правових 

дисциплін 

д.ю.н., проф. 

Канзафарова Г.С. 

к.ю.н., доц. 

  Валах В. В. 

Д/р 

   14380 



130. 

Панчук 

Анастасія 

Русланівна 

Конституційне право на освіту: сучасний стан та 

особливості реалізації 

 The constitutional right to education: current 

status and implementation details 

конституційного права 

та правосуддя 

д.ю.н., проф.  

Корчевна Л.О. 

 викл. Левенець A.B. 

Д/р 

    14381 

131. 

Паращенко 

Сергій 

Сергійович 

Дія права в контексті сучасного 

праворозуміння 

Действие права в контексте 

современного правопонимания 

Effect of law in the context of the modern 

understanding of the 

law 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

ст. викл.  

Притченко P.C.  

к.ю.н., доц. 

Нігреєеа О. О. 

Д/р 

    14382 

132. 

Пастернак 

Павло 

Олександрович 

Цивільно-правові способи захисту прав на 

комерційну таємницю  

Гражданско- правовые способы защиты прав на 

коммерческую тайну 

Civil law ways of protection of the rights for a 

commercial secret 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл. Гора М.А. 

к.ю.н., доц. 

Святошнюк А.Л. 

Д/р 

   14383 

133. 

Пишненко 

Владислава 

Олегівна 

Система фінансового менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності виробничого 

підприємства. 

 The system of financial management of industrial  

enterprise’s foreign economic activity 

економіки та 

управління 

к.е.н.,доц. 

ПобережецьО.В. 

д.е.н.,проф.  

Коваленко О.М. 

Д/р 

    14384 

134. 

Півнєв 

Дмитро 

Сергійович 

Люстрація в органах виконавчої влади та її 

адміністративно-правове значення 

 Люстрация в органах исполнительной власти и ее 

административно-правовое значение 

Lustration in the executive branch and its  

administrative and legal significance 

адміністративного та 

господарського права 

д.ю.н., проф. 

Миколенко О.І.  

ст. викл. 

Стойловсъкий Р.В. 

Д/р 

   14385 



135. 

Підгурська 

Алла 

Андріївна 

Теорія та практика заміни осіб у зобов’язанні та її 

правового оформлення  

Теория и практика перемены лиц в обязательстве и 

ее правового оформления  

The theory and practice of persons’ change in the 

obligation and its legal registration 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

 Валах В.В.  

ст. викл.  

Завертнева- 

Ярошенко В. А. 

Д/р 

   14386 

136. 

Піщанський 

Олександр 

Олександрович 

Розвиток російського законодавства з селянського 

питання у першій половині XIX століття. 

  Развитие российского законодательства по 

крестьянскому вопросу в первой половине XIX века 

Development of Russia’s legislation on the peasant 

issue in the first half of the XIX century 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

к.ю.н., доц.  

Бачур Б.С  

к.ю.н. доц., 

Донченко О.І. 

Д/р 

   14387 

137. 

Плачков 

Іван 

Миколайович 

Сингулярне правонаступництво в авторських 

правах 

Сингулярное правопреемство в авторских права 

Singular succession in author's rights 

цивільно-правових 

дисциплін 

викл.  

Феденко А.Є. 

ст. викл.  

Гора М.А. 

Д/р 

   14388 

   138. 

Потапенко 

Ігор 

Олексійович 

У правління конкурентоспроможністю 

підприємства. 

Management of the enterprise’s competitiveness. 

економіки та управління 

ст.викл. 

Іванищева А.В.  

д.е.н., доц. 

Колодинський С.Б. 

Д/р 

   14389 

139. 

Прозоровська 

Людмила 

Валеріївна 

Тактика допиту неповнолітніх підліткового віку 

Тактика допроса несовершеннолетних 

подросткового возраста 

Tactics of interrogation of minors of 

adolescence 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл.  

Алієва О.М. 

ст. викл. 

Козерацька 0. С. 

Д/р 

   14390 



      140. 

Прутіян 

Тетяна 

Леонідівна 

Кримінально-правова характеристика ненадання 

допомоги хворому медичним працівником 

Уголовно-правовая характеристика неоказания 

помощи больному медицинским работником 

Criminal law characteristic of nonassistance to the 

patient by medical worker 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц. 

Чуваков O.A. 

 к.ю.н., доц. 

 Мамедов Г. A. 

Д/р 

           14391 

    

Д/р 

   14390 

       141. 

Радичева 

Юлія 

Леонідівна 

Кримінально-правова характеристика умисного 

вбивства з корисливих мотивів 

 Уголовно-правовая характеристика умышленного 

убийства из корыстных побуждений 

Criminal law characteristic of murder on selfish 

motives 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Чуваков O.A.  

ст. викл.  

Кучансъкий С.М. 

Д/р 

           14392 

    

Д/р 

   14390 

    142. 

Рембач 

Олександр 

Олександрович 

Суб’єкти реалізації публічного адміністрування: 

поняття, класифікація, правовий статус 

Субъекты реализации публичного 

администрирования: понятие, классификация, 

правовой статус 

 Subjects of realization of public administration: 

concepts, classification, legal status 

адміністративного та 

господарського права 

ст. викл. 

Стойловський Р.В. 

д.ю.н., проф. 

Миколенко O.І. 

Д/р 

           14393 

    

Д/р 

   14390 

      143. 

Решетнікова 

Марія 

Андріївна 

Удосконалення системи управління 

зовнішьоекономічною діяльністю .  

Improving of the foreign economic activities’ 

management system 

економіки та управління 

к.е.н.,доц.  

Заєць М.А.  

к.е.н.,доц.  

Єгупов Ю.А. 

Д/р 

   14394 

    

 

 144. 

Рідник 

Олександр 

Васильович 

Суб'єкти провадження у справах про порушення 

митних правил: субєкти, система, повноваження 

Субъекты производства по делам о  нарушении 

таможенных правил: субъекты, система, 

полномочия  

Subjects of proceedings in cases of violation of 

customs rules: subjects, system, full powers 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

Нижникова В.В. 

 к.ю.н., проф. 

Степанова Т. В. 

Д/р 

   14395 

    



145. 

Романов 

Максим 

Олегович 

Судовий захист конституційного права на честь і 

гідність 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

Кузнецова З.В. 

 викл.  

Левенецъ A.B. 

Д/р 

14396 

146. 

Рябокінь 

Оксана 

Михайлівна 

Правові основи управління Європейським Союзом 

Legal basis of European Union governance 

конституційного права 

та правосуддя 

К.Ю.Н., доц. 

Саракуца M.O.  

викл. 

Бідюк М. О. 

Д/р 

   14397 

147. 

Рябохлист 

Анастасія 

Василівна 

Стан обліку, аналіз та аудит розрахунків по 

заробітній платі на підприємстві. 

The state of accounting, analysis and audit of 

payments of salary at the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл. 

 Багдікян С.В.  

к.е.н., доц.  

Белінська О.В. 

Д/р 

   14398 

148. 

Савчук 

Віталій 

Вікторович 

Правове регулювання переміщення гуманітарної 

допомоги через митний кордон України 

Правовое регулирование перемещения 

гуманитарной помощи через таможенную границу 

Украины 

Legal regulation of the movement of humanitarian 

assistance through the customs border of Ukraine 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

 Нижникова В.В. ст. 

викл.  

Баламуш М.А. 

Д/р 

   14399 

   149. 

Салієнко 

Олександр 

Сергійович 

Використання спеціальних знань у кримінальному 

процесуальному доказуванні 

Использование специальных знаний в уголовном 

процессуальном доказывании  

The use of special knowledge in the criminal 

procedure proving 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Миколенко О.М. 

к.ю.н., доц. 

 Мамедов Г.А. 

Д/р 

   14400 

150. 

Сандалюк 

Станіслав 

Вадимович 

Управління малим підприємством у сучасних 

умовах.   

Management of a small enterprise in the modem 

conditions. 

економіки та управління 

к.е.н.,доц. 

Столбуненко Н.М. 

д.е.н., доц. 

Колодинський С.Б. 

Д/р 

   14401 



   151. 

Санченко 

Денис 

Сергійович 

Система договорів у сучасному цивільному праві 

України 

Система договоров в современном 

гражданском праве Украины 

System of contracts in modern civil law of 

Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл. 

Федорко М.С.  

ст. викл.  

Гора М.А. 

Д/р 

14402 

  152. 

Семко 

Юлія 

Михайлівна 

Кримінологічна характеристика злочинності 

неповнолітніх в Україні  

Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних в Украине 

Criminological characteristics of juvenile crime in 

Ukraine 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст.викл. 

 Поліванова І.С. 

 к.ю.н., доц.  

Чуваков О.А. 

Д/р 

   14403 

  153. 

Семченко 

Роман 

Васильович 

Кредиторська заборгованість: облік, аудит та аналіз 

впливу на фінансовий стан підприємства. 

Accounts payable: accounting, audit and analysis of 

the impact on the financial condition of the 

enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц.  

Кіртока Р.Г.  

к.е.н., доц.  

Козинсъкий С.М. 

Д/р 

   14404 

  154. 

Сеник 

Олександр 

Вікторович 

Принципи виконання зобов'язань Принципы 

исполнения обязательств  

 Principles of obligations’ performance 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., ст. викл. 

Святошнюк A.JI. 

 ст. викл.  

Федорко М. С. 

Д/р 

   14405 

   155. 

Сергейчук 

Анастасія 

Володимирівна 

Механізми захисту професійних прав та гарантій 

діяльності адвокатів і правозахисників: світовий 

досвід 

 Mechanism of defense of the attorneys' and human 

rights defenders' professional rights and activity 

guaranties: the world  experience 

конституційного права 

та правосуддя 

викл.  

Бідюк М.О.  

к.ю.н., доц. 

Пілюк С.В. 

Д/р 

   14406 



156. 

Сердюк 

Федір 

Миколайович 

Правовий статус Національної поліції України 

Legal status of the National police of Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц. 

Кармазіна К.Ю. 

 д.ю.н., проф. 

 Корчевна Л. О. 

Д/р 

  14407 

157. 

Скрипнік 

Дар’я 

Ігорівна 

Правовий статус реєстрового козацтва (XVI-XVIII 

ст.) 

Правовой статус реестрового казачества (XVI-XVIII 

ст.) 

The legal status of the registered Cossacks of 

Ukraine (XVI-XVIII) 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

к.ю.н., доц. 

Домбровський О. І. 

к.ю.н., доц. 

 Донченко О. І. 

Д/р 

  14408 

158. 

Слободкіна 

Вікторія 

Андріївна 

Управління діяльністю підприємств готельного 

бізнесу. 

Management of the hotel businesses 

економіки та управління 

к.е.н.,доц.  

Рудінська О.В.  

к.е.н., доц. 

Красностанова Н.Е. 

Д/р 

            14409 

159. 

Снісаренко 

Олексій 

Михайлович 

Поняття, функції та принципи цивільно- 

правової відповідальності 

Понятие, функции и принципы гражданско- 

правовой ответственности 

Concept, functions and principles of civil 

responsibility 

цивільно-правових 

дисциплін 

д.ю.н., проф. 

Канзафарова І.С. 

к.ю.н., доц. 

Валах В. В. 

Д/р 

14410 

160. 

Сонець 

Юлія 

Олександрівна 

Інноваційні технології підготовки управлінського 

персоналу. 

The innovation training technologies of management 

personnel 

економіки та управління 

д.е.н.,проф.  

Кузнецов Е.А. 

д.е.н.,проф. 

 Коваленко О. М. 

Д/р 

14411 

161. 

Стоянова 

Юліанна 

Анатоліївна 

Бюджетні установи: особливості організації обліку, 

використання контролю та аналізу. 

 Budgetary institutions: features of the organization 

of accounting, use of control and analysis. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц. 

Кіртока Р.Г.  

к.е.н., доц.  

Ковалъов Г. І.. 

Д/р 

  14412 



162. 

Сулакова 

Марія 

Валеріївна 

Облік, аналіз та аудит грошових коштів в 

управлінні грошовими потоками 

сільськогосподарського підприємства. 

 Accounting, analysis and audit of funds in the 

management of cash flows of the agricultural 

enterprise. 

Бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц. 

Гоголь М.М.  

к.е.н., доц. Стоянова-

Коваль С.С. 

Д/р 

  14413 

163. 

Тарак 

Ірина 

Ігорівна 

Управління необоротними активами виробничого 

підприємства. 

Management of industrial enterprise’s non- current 

assets 

економіки та управління 

к.е.н.,доц. 

Гоголь М.М. 

к.е.н.,проф.  

Коваленко О.М. 

Д/р 

  14414 

164. 

Тітієвський 

Олександр 

Анатолієвич 

Поняття кримінальних процесуальних строків та їх 

роль у забезпеченні законності кримінального 

провадження  

Понятие уголовных процессуальных сроков и их 

роль в обеспечении законности уголовного 

производства  

The notion of criminal procedural deadlines and 

their role in ensuring the legality of criminal 

proceedings 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл. 

Алієва О.М. 

к.ю.н., доц. 

Мамедов Г.А. 

Д/р 

  14415 

    165. 

Тітовський 

Вадим 

Валерійович 

Фінансові результати господарювання 

підприємства: облік, аудит та аналіз.  

Financial results of economic activity of the 

enterprise: accounting, audit and analysis. 

Бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц.  

Кіртока Р.Г.  

к.е.н., доц. 

Козинський С.М. 

Д/р 

  14416 

 166. 

Томіловський 

Андрій 

Андрійович 

Переддоговірна відповідальність у цивільному 

праві 

Преддоговорная ответственность в 

гражданском праве 

Pre-contract responsibility in civil law 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М.  

ст. викл. Завертнева- 

Ярошенко В.А. 

Д/р 

  14417 

167. 

Трохимчук 

Валерій 

Максимович 

Правовий статус і правове положення особистості в 

Україні: поняття та співвідношення 

Правовой статус и правовое положение  личности в 

Украине: понятие и соотношение 

The legal status and the legal position of 

personality in Ukraine: concept and relationship  

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

к.ю.н., доц. Гринь О.Д. 

к.ю.н., доц. Донченко 

О.І. 

Д/р 

  14418 



168. 

Туровський 

Ігор 

Сергійович 

Заходи оперативного впливу на несправного 

боржника як спосіб забезпечення належного 

виконання договірних зобов'язань  

Меры оперативного воздействия на неисправного 

должника как способ обеспечения надлежащего 

исполнения договорных обязательств  

Measures of operational impact on the faulty debtor 

as a way of ensuring appropriate execution of 

contractual obligations 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл.  

Федорко М.С. 

 к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М. 

Д/р 

     14419 

169. 

Усик 

Владислав 

Анатолійович 

Розробка системи оплати праці співробітників 

відділу маркетингу і збуту  

Development of the employees’ system of 

remuneration at the marketing and sales 

departments 

економіки та управління 

к.е.н.,доц. 

Яковлев О.І. 

 д.е.н., доц. 

Колодинський С.Б. 

Д/р 

14420 

     170. 

Федченко 

Андрій 

Олександрович 

Правове регулювання відносин між колишнім 

подружжям: вітчизняний та зарубіжний досвід 

Правовое регулирование отношений между 

бывшими супругами: отечественный и зарубежный 

опит 

Legal regulation of the relations between the former 

spouses: domestic and foreign experience 

цивільно-правових 

дисциплін 

ст. викл . 

Федорко М.С.  

викл. Феденко А. Є. 

Д/р 

     14421 



171. 

Харченко 

Ірина 

Костянтинівна 

Методика розслідування декларування 

недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального 

кодексу України)  

Методика расследования декларирования 

недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного 

кодекса Украины) 

Methods of the investigation for declaring false 

information (article 366-1 of the criminal code of 

Ukraine) 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл.  

Алієва О.М. 

к.ю.н., доц.  

Мамедов Г. А. 

Д/р 

   14422 

   172. 

Холодкова 

Юлія 

Миколаївна 

Третейське судочинство Третейское 

судопроизводство  

Arbitration legal proceedings 

цивільно-правових 

дисциплін 

к. ю.н., проф.  

Токарчук Л.М.  

ст. викл.  

Голоденко I. О. 

Д/р 

14423 

173. 

Цвіркун 

Євгенія 

Сергіївна 

Порівняльно-правова характеристика організації 

діяльності адвокатури в Україні та Королівстві 

Іспанія  

Comparative legal description of activity 

organization of advocacy in Ukraine and the 

Kingdom of Spain 

конституційного права 

та правосуддя 

викл. 

 Білюк М.О.  

к.ю.н., доц.  

Кармазіна К.Ю. 

Д/р 

   14424 

174. 

Чернецький 

Валерій 

Анатолійович 

Доступ до правосуддя та обов’язковість судових 

рішень як засада кримінального провадження 

Доступ к правосудию и обязательность судебных 

решений как основа уголовного производства 

Access to justice and the duty of judicial decisions as 

the basis of criminal proceedings 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц. 

 Мамедов Г.А. 

 ст. викл. 

 Алієва О.М. 

Д/р 

   14425 

    175. 

Черниш 

Василь 

Васильович 

Розпорядження майновими правами суб’єктів права 

інтелектуальної власності  

Распоряжение имущественными правами 

субъектов права интеллектуальной 

собственности 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц. 

Клейменова С.М.  

ст. викл.  

Завертнева- Ярошенко 

В.А. 

Д/р 

   14426 



176. 

Черченко 

Ольга 

Русланівна 

У правління конкурентоспроможністю 

підприємства в умовах кризи.  

Management of competitiveness of the enterprise in 

crisis conditions 

економіки та управління 

к.е.н.,доц.  

Радченко О.П. 

к.е.н.,доц.  

Ажаман I.A. 

Д/р 

14427 

177. 

Черчович 

Христина 

Романівна 

Удосконалення системи управління підприємством 

в сучасних умовах.  

Improving of the management system of the 

enterprise in the modern conditions 

економіки та управління 

д.е.н.,проф. 

 Кузнецов Е.А. 

д.е.н.,проф.  

Уперенко М. 0. 

Д/р 

   14428 

   178. 

Чесневська 

Катерина 

Олегівна 

Формування стратегії інноваційного розвитку 

підприємства. 

Formation of the strategy of enterprise’s innovative 

development 

економіки та управління 

к.е.н.,доц. 

Андрейченко A.B. 

д.е.н., доц. 

Колодинсъкий С. Б. 

Д/р 

14429 

    179. 

Чуков 

Данило 

Леонідович 

Правосвідомість і правова культура Правосознание 

и правовая культура 

Legal consciousness and legal culture 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

к.ю.н., доц. 

 Гринь О.Д.  

ст. викл. 

Притченко P.C. 

Д/р 

   14430 

180. 

Шабашов 

Ігор 

Віленович 

Арбітражна угода як основа міжнародного 

комерційного арбітражу: правова природа, зміст, 

умови дійсності  

Арбитражное соглашение как основа 

международного коммерческого арбитража: 

правовая природа, содержание, условия 

действительности  

An arbitration agreement as a basis for 

international commercial arbitration: legal nature, 

content, conditions of validity 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

к ю.н., доц.  

Стрельцова Є.Д.  

д.ф.н., к.ю.н,. проф. 

Плавич В.П. 

Д/р 

   14431 

    181. 

Шадрова 

Марія 

Ігорівна 

Облік, аналіз та аудит експортно-імпортних 

операцій на підприємстві. 

Accounting, analysis and audit of export- import 

operations at the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц.  

Панич С.П. 

гол., бухгалтер 

Тарнагородсъка О. В. 

Д/р 

   14432 



182. 

Шарко 

Катерина 

Володимирівна 

Системна роль управлінських інновацій.  

System role of management innovations 
економіки та управління 

д.е.н.,проф. 

 Кузнецов Е.А. 

д.е.н.,проф. 

 Уперенко М. О. 

Д/р 

     14433 

183. 

Шароварова 

Валерія 

Вадимівна 

Облік, аналіз та аудиторська перевірка власного 

капіталу підприємства.  

Accounting, analysis and audit checking of 

enterprise’s equity capital. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

д.е.н., доц. 

 Побережець О.В. 

к.е.н., доц.  

Кірсанова В. В. 

Д/р 

     14434 

184. 

Шевченко 

Ганна 

В’ячеславівна 

Публічне управління у системі форм реалізації 

державної влади  

Публичное управление в системе форм реализации 

государственной власти 

 Public administration in the system of forms of 

realization of state power 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц. 

Бшик П.П.  

ст. викл. 

 Баламуш М. А. 

Д/р 

     14435 

185. 

Шевченко 

Юлія 

Сергіївна 

Стан обліку, аналіз та аудит основних засобів 

підприємства. 

The state of accounting, analysis and audit of fixed 

assets of the enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл.  

Буслаєва Г.В. 

 к.е.н., доц.. 

 Шерер І.Л. 

Д/р 

     14436 

186. 

Шевчук 

Андрій 

Валентинович 

У правління зовнішньоекономічної діяльністю 

транспортного підприємства.  

Management of transport enterprise’s foreign 

economic activity 

економіки та управління 

к.е.н.,доц.  

Заєць М. А.  

к.е.н.,доц. 

 Єгупов Ю.А. 

Д/р 

     14437 

187. 

Шевчук 

Олександр 

Миколайович 

Кримінально-правова характеристика сутенерства 

або втягнення особи у заняття проституцією 

Уголовно-правовая характеристика сутенерства или 

вовлечения лица в занятие проституцией 

Criminal law characteristic of procuring or engage 

persons to engage in prostitution 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Мамедов Г.А. 

 ст. викл.  

Родіонова Т.В. 

Д/р 

             14438 

188. 

Шеремет 

Катерина  

Анатоліївна 

Удосконалення системи управління маркетинговою 

діяльністю ділового  підприємства. 

Improving of the management system of marketing 

activities at the business enterprise 

економіки та управління 

к.е.н.,доц. 

 Дюков В.П .  

к. е.н.,доц.  

Обнявко О. В. 

Д/р 

    14439 



189. 

Шошина 

Аліна 

Юріївна 

Кримінально-правова характеристика погрози або 

насильства щодо працівника правоохоронного 

органу 

Уголовноправовая характеристика угрозы или 

насилия в отношении работника 

правоохранительного органа  

Law characteristics of threat or violence about the 

employee of law enforcement authorities 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

к.ю.н., доц.  

Чуваков O.A. 

 к.ю.н., доц.  

Мамедов Г.А. 

Д/р 

14440 

190. 

Штогрін 

Олександр 

Віталійович 

Загальне адміністративне право: історія, 

сьогодення, шляхи розвитку 

Общее административное право: история, 

современости, пути развития 

General administrative law: history, the 

present state, development path 

адміністративного та 

господарського права 

к.ю.н., доц.  

Стукаленко О.В. 

 к.ю.н., доц. 

Нижникова В. В. 

Д/р 

14441 

191. 
Штогріна Маріна Г 

еоргіївна 

Правові основи виправлення та ресоціалізації 

жінок, засуджених до позбавлення волі Правовые 

основы исправления и ресоциализации женщин, 

осужденных к лишению свободы 

The legal bases for fixes and re-socialization of 

women sentenced deprivation of liberty 

кримінального 

права, 

кримінального процесу 

та криміналістики 

ст. викл.  

Родіонова Т.В. 

к.ю.н., доц. 

 Чуваков O.A. 

Д/р 

14442 

192. 

Шугай 

Олександра 

Олександрівна 

Правове регулювання встановлення опіки та 

піклування над дітьми в Україні Правовое 

регулирование установления опеки и 

попечительства над детьми в Украине 

Legal regulation of establishment of  guardianship 

and parent custody in Ukraine 

цивільно-правових 

дисциплін 

к.ю.н., доц.  

Менська O.A.  

ст. викл.  

Завертнева- Ярошенко 

В.А. 

Д/р 

   14443 



 

193. 

 Шуліка 

 Максим  

 Віталійович 

Облік, аналіз та аудит основних засобів 

підприємства. 

Accounting, analysis and audit of fixed assets of the 

enterprise. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

к.е.н., доц.  

Панич С.П.  

к.е.н., доц.  

Стоянова- 

 Коваль С. С. 

Д/р 

14444 

194. 

 Шульга 

 Святослав 

 Юрійович 

Правова система України: реалії та проблеми 

розвитку 

The legal system of Ukraine: realities and 

development problems 

загальноправових 

дисциплін та 

міжнародного права 

кл.н.доц. 

Домбровський O.I. 

к.ю.н., доц. 

Грінъ О.Д. 

Д/р 

14445 

195. 

 Шумейко  

 Олена 

 Дмитрівна 

Стан фінансового обліку, аудит та аналіз 

забезпечення підприємства основними засобами та 

їх ефективного використання.  

The state of financial accounting, audit and analysis 

software enterprise fixed assets and their efficient 

use. 

бухгалтерського обліку, 

аналізу та аудиту 

ст. викл. 

 Масіна Л.О. 

к.е.н., доц.  

Кононенко В.А. 

Д/р 

14446 

196. 

 Якубова 

 Любов 

 Анатоліївна 

Нотаріальне посвідчення правочинів щодо 

відчуження нерухомості в Україні  

Notarial certification of transactions on alienation of 

real estate in Ukraine 

конституційного права 

та правосуддя 

к.ю.н., доц.  

Пілюк С.В. 

к.ю.н., доц.  

Ілъєва Н.В. 

Д/р 

14447 


