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I. Організаційні заходи в роботі студентського наукового гуртка 
«Актуальні проблеми громадянського суспільства та права»

Студентський  науковий  гурток  «Актуальні  проблеми  громадянського
суспільства  та  права»  на  2015  -  2016  навчальний  рік з  напряму
«Правознавство»  являє  собою творчий  колектив  студентів,  які  об’єднані  з
метою  якісної  підготовки  фахівців  вищої  кваліфікації,  формування  у  них
первинних  систематизованих  навичок  науково-дослідної  роботи  та  вмінь
застосовувати  в  практичній  діяльності  досягнення  юридичної  науки  і
науково-технічного  прогресу.  Для  виконання  поставлених  завдань
Студентський науковий гурток проводить такі організаційні заходи:

Організаційні заходи Термін виконання
- організовують бесіди в академічних 
групах для залучення студентів до 
роботи у студентському науковому 
гуртку; 

- проводить пленарні засідання з 
обговоренням результатів наукових 
робіт, реферативних повідомлень і т. 
ін.;

- організовують секції для глибшого 
дослідження вузької, спеціальної 
проблематики;

- організовують кафедральні та 
міжкафедральні наукові конференції;

- обирають старосту НСГ.

Протягом року

Щомісячно

За потребою

Травень 2016р.

До 10 вересня 2015р.

2. Графік роботи гуртка:  щомісячні засідання



3. Основні форми роботи наукового гуртка:
1. Засідання наукового гуртка.
2. Зустрічі з провідними вченими та фахівцями правоохоронних органів.
3. Участь в наукових і методологічних семінарах, круглих столах, 
конференціях та конкурсах.
4. Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових 
досліджень.
5. Виконання науково-дослідних завдань під час навчально-практичного 
стажування.
6. Вивчення і узагальнення передового досвіду роботи органів державної 
влади.
7. Підготовка навчальних посібників та наочних засобів (слайдів, фільмів, 
стендів).
8. Розробка рекомендацій та пропозицій по їх впровадженню у практичну 
діяльність і навчальний процес.

ІІ. Наукові заходи в рамках роботи студентського наукового гуртка 
«Актуальні проблеми громадянського суспільства та права»

№ Назва
гуртка

Кафедра,
відповідаль-

на за 
роботу
 гуртка

Керівник
гуртка
(ПІП,

посада, вч.
звання)

Залучені 
виклада-
чі

Заплановані
заходи

Дата
прове-
дення

заходів

1 «Актуальні 
проблеми 
громадян-
ського 
суспільства 
та права»

Кафедра
права

Професор 
кафедри 
права 
Мельничен
-ко Б.Б.

Мельни-
ченко Б.Б.

Відкриття роботи 
гуртка в новому 
навчальному 
році, визначення 
цілей та завдань 
діяльності гуртка,
затвердження 
плану та 
тематики 
засідань.

25
вересня
2015 р.

2 Личенко
І.О.

Засідання гуртка 
на тему «Захист 
законних 
інтересів 
громадян України
засобами 
адміністративног
о права».

23
жовтня
2015 р.

3 Ніканорова
О.В.

Круглий стіл на 
тему «Українська 
правова політика 
у сфері 
формування 

20
листопа-

да
2015 р.



громадянського 
суспільства в 
умовах 
глобалізації».

4 Захарчук 
О.З.

Засідання гуртка 
на тему 
«Протидія 
корупції в Україні
та зарубіжних 
країнах: 
теоретичні 
аспекти».

25 грудня
2015 р.

5 Русаль
Л.М. 

Засідання гуртка 
на тему 
«Юридичні 
факти, що є 
підставою 
припинення 
трудових 
правовідносин в 
Україні».

26
лютого
2016 р.

6 Гулій А.М. Засідання гуртка 
на тему  
«Канонічне право
та громадянське 
суспільство».

28
березня
2016 р.

7 Мельничен
ко Б.Б. 

Круглий  стіл  на
тему
«Конституцію
вання  основ
демократичного
розвитку:
східноєвропейськ
ий досвід».

29 
квітня
2016 р.

8 Яворська
В.Г. 

Засідання гуртка 
на тему 
«Державне 
політика 
співробітництво 
України з Радою 
Європи в галузі 
захисту прав 
людини»; 
Закриття роботи 
гуртка ;
Підведення 
підсумків і 
обговорення 
напрямів 
діяльності гуртка 

27 травня
2016 р.



в 2015-
2016навчальному 
році.

ІІІ. Тематика наукових досліджень студентів
на 2015-2016 н.р.

1. Співвідношення понять комерційного, господарського, підприємницького права.
2. Вертикальна та горизонтальна система господарства залежно від юридичної сили

актів. 
3. Офіційна інкорпорація. 
4. Поняття  "народне  господарство"  та  "господарська  діяльність":  подібність  і

відмінність. 
5. Передумови функціонування господарських правовідносин. 
6. Розмежування предметів регулювання господарського та цивільного права.
7. Обмеження втручання державних органів у підприємницьку діяльність. Заходи

щодо дерєгулювання підприємницької діяльності.
8. Доктринальна класифікація господарських договорів. 
9. Досудове  врегулювання  розбіжностей,  що  виникають  між  суб'єктами

господарювання. 
10.Правовий  статус  керуючого санацією.  Зміст  плану  санації.  Ухвала  і  випадки

відхилення плану санації. 
11.Умови,  за  яких  господарський  суд  припиняє  провадження  у  справі  про

банкрутство.
12.Антимонопольні  вимоги  при  здійсненні  приватизації.  Поняття  приватизації

державного та комунального майна.
13.Правова  основа  діяльності  Національного  банку  України.  Керівні  органи

Національного банку. Організаційні основи та структура Національного банку. Засоби
та  методи  грошово-кредитної  політики.  Управління  готівковим  грошовим  обігом.
Регулювання розрахунків. Повноваження у сфері валютного регулювання.

14.Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон, порядок їх. створення. 
15.Правове становище та компетенція Вищого господарського суду.
16.Органи,  що накладають адміністративні  стягнення.  Суб'єкти  адміністративної

відповідальності.
17.Порядок  накладення  стягнень  за  порушення  законодавства  на  господарюючі

суб'єкти  сфери  торгівлі,  громадського  харчування  і  послуг,  а  також  на  окремих
підприємців.

18.Правові основи митної політики. 
19.Правове регулювання проходження служби в митних органах України.
20.Правове регулювання діяльності митних брокерів та декларантів.
21.Правові форми діяльності митних органів України.
22.Правове регулювання застосування митних режимів.
23.Правові  засади декларування  та  митного оформлення товарів  і  транспортних

засобів.
24.Особливості  переміщення товарів фізичними особами через  митну територію

України.



25.Митне оформлення залізничних перевезень в Україні.
26.Правове  регулювання  діяльності  митних  органів  щодо  здійснення  митного

контролю.
27.Основи митного регулювання зовнішньоекономічної торгівлі.
28.Адміністративно-правовий примус в діяльності митних органів.
29.Тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
30.Митно-тарифне регулювання при застосуванні митних режимів: експорт, імпорт.
31.Правове регулювання порядку визначення митної вартості в Україні.
32.Митне законодавство та його вплив на діяльність підприємств.
33.Митний контроль та порядок його здійснення митними органами.
34.Правоохоронна діяльність митних органів.
35.Організація та здійснення митного контролю в Україні.
36.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
37.Митний контроль та  його місце в системі державного контролю. 
38.Правове регулювання перевезень залізничним транспортом.
39.Організаційно-правові засади діяльності митних органів України.
40.Правові основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
41.Правові  засади  державного  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності  в

Україні.
42.Зовнішньоекономічний договір.
43.Правові засади митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

в Україні.
44.Правове регулювання зовнішньоекономічних операцій.
45.Правове регулювання іноземного інвестування.
46.Правове  регулювання  відповідальності  за  порушення  законодавства  про

зовнішньоекономічну діяльність.
47.Правове регулювання митних відносин в Україні.
48.Митне оформлення та митне декларування експортних та імпортних операцій.
49.Правове регулювання митних відносин в Україні.
50.Правове регулювання митного оформлення та декларування товарів.
51.Правові засади захисту національного товаровиробника у зовнішньоекономічних

відносинах.
52.Інтегрування митної системи України до світової системи господарювання.
53.Організаційно-правовий механізм запобігання недобросовісній конкуренції.
54.Особливості  застосування  митних  режимів  при  здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності.
55.Організація та здійснення митного контролю в Україні.
56.Митні процедури на різних видах транспорту.
57.Правове регулювання переміщення культурних цінностей.
58.Митна політика в Україні: сучасність та перспективи розвитку.
59.Митна політика та національна безпека.
60.Правове регулювання принципів, функцій та форм митної політики.
61.Митне законодавство, як форма реалізації митної політики.
62.Інституціональний механізм формування державної митної політики.
63.Теоретичні основи правового регулювання господарської діяльності. 
64.Держава і органи місцевого самоврядування як учасники сфери господарювання. 



65.Особливості  управління  господарською  діяльністю  в  комунальному  секторі
економіки.

66.Правове регулювання ліцензування господарської діяльності.
67.Правове регулювання оподаткування і шляхи вдосконалення податкової системи

України. 
68.Антимонопольно-конкурентні відносини і захист підприємців та споживачів від

негативних наслідків недобросовісної конкуренції. 
69.Правове становище приватних підприємств.
70.Громадянин як суб'єкт господарювання.
71.Правовий режим майна суб'єктів господарювання.
72.Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання.
73.Загальні  положення  правового  регулювання  відносин  щодо  використання  в

господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
74.Господарсько-правова  відповідальність  і  господарські  санкції  учасників

господарських відносин.
75.Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
76.Правове регулювання перевезення вантажів.
77.Правове регулювання інноваційної діяльності. 
78.Захист  державою прав  та  законних  інтересів  суб'єктів  зовнішньоекономічної

діяльності
79.Підрядні відносини в капітальному будівництві
80.Правове становище акціонерних товариств
81.Правові засади діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.
82. Державне регулювання обмеження монополізму і сприяння змагальності у сфері

господарювання

Завідувач кафедри права ЛІ МАУП,
доктор юридичних наук, проф.                                                І.О. Личенко
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