
Звіт
про роботу студентського наукового гуртка 

«ПРАВОВИЙ ДИСПУТ» 
кафедри підприємництва і права 

Полтавського державного аграрного університету 
у 2021-2022 навчальному році

Протягом 2021-2022 навчального року студентський науковий гурток «Правовий диспут» 
працював згідно плану роботи, затвердженого у вересні 2021 року, проте з корегуваннями у 
зв’язку із введенням в Україні воєнного стану. Членами гуртка було проведено вісім засідань 
(засідання гуртка були проведені із застосуванням дистанційних технологій), на яких велися 
протоколи та розглянуті наступні питання:

№ протоколу, 
дата засідання Перелік розглянутих питань

№ 1, 17.09.2021 р. 1. Про затвердження плану роботи студентського наукового гуртка 
на 2021-2022 навчальний рік.
2. Про організацію наукових досліджень студентів.
3. Про розподіл тем наукових робіт між членами гуртка та 
закріплення їх за науковими керівниками-викладачами кафедри.

№ 2, 15.10.2021 р. 1. Про актуальні питання конституційного права України та 
зарубіжних країн.

№3, 12.11.2021 р. 1. Про актуальні питання фінансового права.
2. Про актуальні питання податкового права.

№4, 17.12.2021 р. 1. Про актуальні питання цивільного права та цивільного процесу.
2. Про проблемні аспекти господарського права.

№ 5, 25.03.2022 р. 1. Про роботу студентського наукового гуртка в умовах воєнного 
стану.

№6, 15.04.2022 р. 1. Про систему судових і правоохоронних органів в Україні.
2. Про актуальні питання кримінального права.

№ 7, 20.05.2022 р. 1. Про актуальні питання трудового права та права соціального 
забезпечення.

№ 8, 10.06.2022 р. 1. Про актуальні зміни у законодавстві 2022 року.
2. Про затвердження звіту про роботу гуртка.

За підсумками роботи студентського наукового гуртка наукові доповіді студентів було 
опубліковано, зокрема в:

'р- Щорічній міжвузівській студентській конференції. 18 листопада 2021 р. ПДАУ.
^  Міжнародній науково-практичній інтернет-конференцїї: «Інноваційні рішення в

економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах», м. Дніпро, 21 квітня
2022 р.

^  Наково-практичній конференції за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 
виробничих практик. Випуск 15. Полтава, ПДАУ, 2022 р.

Завідувач кафедри підприємництва 
і права, д.е.н., професор X. МАХМУДОВ

Куратор студентського наукового гуртка 
доцент кафедри підприємництва 
і права, к.ю.н., доцент П. КОЛОМІЄЦЬ


