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№ 
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Назва 

Харак-

тер 

роботи 

Вихідні дані 
Об-

сяг 

Спів-

автори 

1 2 3 4 5 6 

Розділ І. Наукові праці опубліковані до захисту дисертації 

1.  Стосовно питання 

співвідношення 

загального та 

спеціального 

податкового режиму у 

податковій системі 

України 

тези  Сучасні правові системи світу в 

умовах глобалізації: реалії та 

перспективи: Міжнарод. наук.-

практич. конфер., 30–31 травня 2011 

р. : у 2-х томах. – К. : ЦПНД, 2011. – 

Т.2. – 124 с., с. 33–35. 

5 – 

2.  Спеціальний 

податковий режим: 

досвід правового 

регулювання країн 

СНД 

тези  Пошук концептуальних засад 

розбудови правової системи України: 

Всеукр. конфер., 10–11 червня 2011 р. 

– Львів : Західноукраїнська 

організація «Центр правничих 

ініціатив», 2011 – 124 с., с. 60–62. 

5 – 

3.  Окремі недоліки 

законодавчого 

визначення 

спеціального 

податкового режиму 

тези  Актуальні питання сучасної 

юридичної науки: Матеріали 

міжнарод. наук.-практич. конфер., 

11–12 червня 2011 року. – у 2-х 

томах. – Х. : ГО «Асоціація 

аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – 

108 с., с. 78–80. 

5 – 

4.  Щодо питання 

застосування 

фіксованого податку в 

контексті спеціальних 

податкових режимів 

тези  Сучасний стан та перспективи 

розвитку української правової 

системи: Всеукр. конфер., 16 липня 

2011 р. – Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих 

ініціатив», 2011. – Т.ІІ. – 104 с., с. 26–

28. 

6 – 

5.  Спеціальні податкові 

режими в системі 

оподаткування України 

та країн 

пострадянського 

простору Росії і 

Казахстану: 

порівняльний аналіз 

тези  Застосування міжнародно-правових 

норм у сфері оподаткування в 

Україні: матеріали науково-

практичного круглого столу, 25 

листопада 2011 року / ДПСУ, 

НУДПСУ, Науково-дослідний центр 

з проблем оподаткування – Ірпінь, 

2011. – 256 с., с. 93–97. 

4 – 

6.  Порівняльний аналіз 

спеціальних 

податкових режимів 

України та Російської 

Федерації і Республіки 

Казахстан  

тези  Національне та міжнародне право як 

інструменти забезпечення державної 

та глобальної стабільності: матеріали 

Всеукр. наук.-практич. конфер., 25–

26 листопада 2011 р., у 2-х частинах. 

– Львів: Західноукраїнська організація 

«Центр правничих ініціатив», 2011. – 

Ч.ІІ. – 112 с., с. 31–33. 

5 – 
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7.  Спеціальні податкові 

режими в системі 

оподаткування України 

та країн 

пострадянського 

простору: порівняльний 

аналіз  

тези  Проблеми становлення і розвитку 

правової системи України: Матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

25–26 листопада 2011 року – у 2-х т. 

– Х. : ГО «Асоціація аспірантів-

юристів», 2011. – Т.1. – 96 с., с. 68–

70. 

5 – 

8.  Спеціальні податкові 

режими та податкові 

правопорушення 

тези  Правові проблеми зміцнення 

української державності: Матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер. 

(29–30 листопада 2011 р.). – у 2-х 

частинах. – Одеса : ГО 

«Причорноморська фундація права», 

2011. – ч. 2. – 112 с., с. 68–70. 

5 – 

9.  Спеціальні податкові 

режими в законодавстві 

України  

тези  Юридична наука: політичні, 

економічні та соціальні витоки 

сьогодення: Міжнарод. наук.-

практич. конфер., 01–02 грудня 2011 

року. : у 2–х томах. – К. : ЦПНД, 

2011. – Т.2. – 108 с., с. 38–40. 

6 – 

10.  Спеціальні податкові 

режими та податкові 

правопорушення 

тези  Напрями удосконалення протидії 

правопорушенням у сфері 

господарської діяльності: збірник 

наукових праць за матеріалами 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 2–

3 грудня 2011 року – Ірпінь : НУ 

ДПСУ, 2011. – 354 с., с. 151–153. 

7 – 

11.  Юридичні ознаки та 

поняття спеціального 

податкового режиму 

тези  Сучасне право та законодавство: 

новий погляд: Матеріали Міжнарод. 

наук.-практич. конфер., 14 грудня 

2011 року. : у 2-х част. – Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська 

організація «Істина», 2011. – Ч. 2. – 

96 с., с. 33–35. 

5 – 

12.  Збір у вигляді цільової 

надбавки до діючого 

тарифу на електричну 

енергію як окремий вид 

спеціального 

податкового режиму 

тези  Напрями вдосконалення правового 

регулювання суспільних відносин: 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

27–28 грудня 2011 року : у 2-х т. – К. 

: ЦПНД, 2011. – Т.2. – 88 с., с. 30–32. 

5 – 

13.  Збір у вигляді цільової 

надбавки до діючого 

тарифу на природний 

газ для споживачів усіх 

форм власності як 

окремий вид 

спеціального 

податкового режиму 

тези  Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства 

України: Матеріали Міжнарод. наук.-

практич. конфер., 28 грудня 2011 

року. : у 2-х частинах. – Запоріжжя: 

Запорізька міська громадська 

організація «Істина», 2011. – Ч. 2. – 

100 с., с. 22–24. 

5 – 

14.  Спеціальні податкові 

режими в законодавстві 

України 

стаття Право та управління: електронне 

наукове фахове видання / НУДПСУ. 

– Ірпінь: – 2011. – № 3. – С. 107–115. 

10/9 Сарана 

С.В. 

15.  Спеціальний 

податковий режим як 

особливий порядок 

тези  Стратегічні напрямки розвитку 

правової системи України: матеріали 

Всеукр. наук.-практич. конфер., 28 

4 – 
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визначення елементів 

податку і збору та 

звільнення від сплати 

окремих податків і 

зборів  

січня 2012 р. – Львів : 

Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив», 2012. – у 2-х 

частинах. – Ч. 2. – 116 с., с. 39–40. 

16.  Збори у вигляді 

цільових надбавок до 

тарифів на електричну і 

теплову енергію та 

природний газ – окремі 

види спеціальних 

податкових режимів 

тези  Актуальні питання правової реформи 

та розбудови громадянського 

суспільства в Україні: Матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

02–03 лютого 2012 року. – у 2-х 

томах. – Х. : ГО «Асоціація 

аспірантів-юристів», 2012. – Т.1. – 

116 с., с. 64–65. 

4 – 

17.  Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

спеціальних 

податкових режимів в 

Україні 

тези  Правова система України: сучасний 

стан та перспективи розвитку: 

Матеріали Міжнарод. наук.-практич. 

конфер. (10–11 лютого 2012 р.). : у 3-

х частинах. – Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 

2012. – ч. 3. – 124 с., с. 32–33. 

5 – 

18.  Особливості правового 

регулювання елементів 

зборів у вигляді 

цільових надбавок до 

тарифів на електричну і 

теплову енергію та 

природний газ як 

окремих видів 

спеціальних 

податкових режимів в 

Україні 

тези  Публічне та приватне право: шляхи 

вдосконалення законодавства і 

практики: Матеріали ІІ Міжнарод. 

наук.-практич. конфер., 09–10 

березня 2012 року. – у 3-х томах. – Х. 

: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 

2012. – Т.1. – 120 с., с. 96–98. 

5 – 

19.  Теоретичні основи 

спеціальних 

податкових режимів як 

складової частини 

системи оподаткування 

в Україні 

тези  Актуальні питання реалізації чинних 

національних та міжнародних 

нормативно-правових актів: 

Матеріали Міжнарод. наук.-практич. 

конфер. (16–17 березня 2012 р.). : у 3-

х частинах. – Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 

2012. – ч. 3. – 112 с., с. 29–31. 

5 – 

20.  Правове регулювання 

спеціальних 

податкових режимів в 

Україні 

тези  Право, суспільство та держава: 

форми взаємодії: Міжнарод. наук.-

практич. конфер., 21–22 березня 2012 

року. : у 3-х томах. – К. : ЦПНД, 

2012. – Т.2. – 128 с., с. 97–99. 

6 – 

21.  Правове регулювання 

застосування цільових 

надбавок до тарифів на 

електричну і теплову 

енергію та природний 

газ 

стаття Науковий вісник Національного 

університету державної податкової 

служби України (економіка, право). – 

2012. – № 2 (57). – С. 175–179. 

Фахове видання. 

10 – 

22.  Правове регулювання 

збору у вигляді цільової 

надбавки до діючого 

тарифу на природний 

стаття Право та управління: електронне 

наукове фахове видання / 

Національний університет державної 

податкової служби України. – Ірпінь: 

16 – 
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газ для споживачів усіх 

форм власності 

– 2012. – № 2. – С. 430–445. 

23.  Особливості сучасного 

правового регулювання 

елементів фіксованого 

сільсько-

господарського податку 

стаття Наука і правоохорона. – 2012. – № 2 

(16). – С. 177–180. Фахове видання. 

10 – 

24.  Процес впровадження 

збору у вигляді цільової 

надбавки до діючого 

тарифу на електричну 

та теплову енергію 

стаття Бюлетень Міністерства юстиції 

України. – 2012. – № 6 (128). – С. 

142–146. Фахове видання. 

10 – 

25.  Особливості правового 

регулювання елементів 

спрощеної системи 

оподаткування як 

традиційного виду 

спеціального 

податкового режиму 

стаття Наукові праці Національного 

університету «Одеська юридична 

академія». – 2012. – Т. 12. – С. 68–74. 

Фахове видання. 

11/10 Кас’я-

ненко 

Л.М. 

26.  Генезис спеціальних 

податкових режимів та 

ефективність їх 

застосування в Україні 

на прикладі зарубіжних 

країн 

тези  Міжнародно-правовий механізм 

регулювання податкових відносин: 

світовий досвід та Україна: збірник 

матеріалів науково-практичного 

семінару, 16 листопада 2012 р. / 

ДПСУ, НУДПСУ. – Ірпінь, 2012. – 

122 с., с. 33–37. 

4 – 

27.  Спеціальні податкові 

режими: питання 

удосконалення термінів 

тези  Реформування податкової системи 

України відповідно до європейських 

стандартів: збірник матеріалів наук.-

практич. конфер., 18 грудня 2012 

року / ДПСУ, НУДПСУ, НДЦ з 

проблем оподаткування. – Ірпінь, 

2012. – 545 с., с. 156–159. 

4 – 

28.  Спеціальний 

податковий режим: 

порівняльно-правовий 

аналіз визначення 

поняття за податковим 

правом України й 

окремих зарубіжних 

держав 

стаття Наука і правоохорона. – 2013. – № 1 

(19). – С. 235–239. Фахове видання. 

10 – 

29.  Поняття та правові 

аспекти спеціального 

податкового режиму в 

Україні  

стаття Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх 

справ. Серія юридична. – Львів: 

ЛьвДУВС, 2013. – Випуск 1. – 584 с., 

с. 231–238. Фахове видання. 

10 – 

30.  Специальные 

налоговые режимы 

Российской Федерации, 

Республики Казахстан 

и Украины: 

сравнительно-правовой 

анализ 

стаття Вестник Воронежского 

государственного университета. 

Серия: Право. – Воронеж. – 2013. – № 

1 (14). – С. 270–277. Фахове 

видання. 

12 – 

31.  Теоретико-правові стаття Бюлетень Міністерства юстиції 10 – 
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засади спеціальних 

податкових режимів в 

Україні 

України. – 2013. – № 6 (140). – С. 

103–108. Фахове видання. 

32.  Национальные 

особенности правового 

регулирования 

специальных 

налоговых режимов 

стаття Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов. – Курск. – 

2013. – № 6. (84) – С. 92–96. 

12 – 

33.  Правовое 

регулирование 

специальных 

налоговых режимов в 

Украине 

стаття Доклады независимых авторов. 

Периодическое многопрофильное 

научно-техническое печатное 

издание. – Bene-Ayish, Israel. 

Напечатано в США, Lulu Inc.,– 2013. 

– № 23. – 210 с., с. 175–192. 

18 – 

Розділ ІІ. Наукові праці за профілем кафедри, 

опубліковані після захисту дисертації 

34.  Спеціальні податкові 

режими в Україні: 

ґенеза, сучасність, 

перспективи 

моно-

графія 

[Текст] : монографія / П.В. Коломієць 

// МАУП, Полтавська філія. – 

Полтава : Копі-Центр, 2014. – 254 с. 

254 – 

35.  Проблематика 

визначення місця 

фінансового права у 

сучасній системі права 

тези  Актуальні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин: 

матеріали Регіональн. наук.-практич. 

конфер., 03 квітня 2014 року – ПІЕП 

– Полтава, 2014. – 110, с. 58–60. 

5 – 

36.  Щодо структуризації 

системи фінансового 

права 

тези  Молодь: освіта, наука, духовність: 

тези доповідей ХІ Всеукр. наук. 

конфер., 09–10 квітня 2014 р. у ІІІ 

частинах, ч. ІІ. – К.: Університет 

«Україна», 2014. – 467 с., с. 331–332. 

2 – 

37.  Становлення та 

розвиток правового 

регулювання 

грошового обігу в 

Україні 

тези  Соціально-гуманітарні науки, 

економіка, право: нові виклики, 

практика інновацій: матеріали 

Всеукр. наук.-практич. конфер. з 

міжнар. участю, м. Полтава, 17–18 

квітня 2014 р. – К. : Університет 

«Україна», 2014. – 463 с., с.326–330. 

6 – 

38.  Щодо використання у 

Податковому кодексі 

України неподаткових 

термінів 

тези  Міжнародні та національні правові 

виміри забезпечення стабільності: 

Матеріали Міжнарод. наук.-практич. 

конфер., 25–26 квітня 2014 р. – Львів 

: У 2 частинах. Західноукраїнська 

організація «Центр правничих 

ініціатив», 2014. – Частина ІІ. – 120 с, 

с. 28 – 30. 

5 – 

39.  Сучасна проблематика 

податкової термінології 

в Україні 

тези  Юридичні наукові дискусії як фактор 

сталого розвитку правової доктрини 

та законодавства: Міжнарод. наук.-

практич. конфер., 16–17 травня 2014 

року – К.: У 2 частинах. ЦПНД, 2014. 

– Частина ІІ. – 140 с., с. 9 – 11. 

5 – 

40.  Деякі шляхи 

удосконалення 

оподаткування малого 

тези  Сучасний вимір держави і права: 

Матеріали Міжнарод. наук.-практич. 

конфер., 30–31 травня 2014 р. – Львів: 

5 – 
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бізнесу 

 

Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив», 2014. – 140 с., 

с. 90 –92. 

41.  Щодо раціонального 

використання 

термінології 

фінансового права 

стаття Право і суспільство. – 2014. - № 5.2. – 

С. 258–262. Фахове видання. 

Index Copernicus International  

12 – 

42.  До питання 

вдосконалення 

правового регулювання 

податкових норм  

стаття Право і суспільство. – 2014. – № 6.2. 

– С. 97-103. Фахове видання. 

Index Copernicus International  

12 – 

43.  Правове регулювання 

спеціальних 

податкових режимів в 

Україні 

посіб-

ник 

 

[Текст] : посібник / Коломієць П.В. ; 

Полтавський інститут економіки і 

права. – Полтава : Копі-Центр, 2014. 

– 176 с. 

176 – 

44.  Правове регулювання 

підприємницької 

діяльності за Цивільним 

кодексом України  

посіб-

ник 

 

[Текст] : посібник / Коломієць П.В. ; 

Полтавський інститут економіки і 

права. – Полтава : Копі-Центр, 2014. 

– 416 с.  

416 – 

45.  Правове регулювання 

підприємницької 

діяльності за 

Господарським 

кодексом України  

посіб-

ник 

 

[Текст] : посібник / Коломієць П.В. ; 

Полтавський інститут економіки і 

права. – Полтава : Копі-Центр, 2014. 

– 236 с.  

236 – 

46.  Деякі пропозиції щодо 

вдосконалення 

податкового 

законодавства 

стаття Бюлетень Міністерства юстиції 

України. – Київ. – 2014. – № 7 (153). – 

С. 115 – 121. Фахове видання. 

12 – 

47.  Щодо деяких шляхів 

удосконалення 

податкового 

законодавства 

стаття Бюлетень Міністерства юстиції 

України. – 2014. – № 9 (155). – С. 

145–151. Фахове видання. 

12 – 

48.  Загальні положення 

правового регулювання 

оподаткування 

підприємницької 

діяльності  

навч. 

посіб-

ник 

 

[Текст] : навчальний посібник / 

П.В. Коломієць // Полтавський 

інститут економіки і права, ВНЗ 

«Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна». – 

Полтава : Копі-Центр, 2014. – 204 с. 

204 – 

49.  Щодо сучасної 

проблематики розвитку  

малого підприємництва 

серед людей з 

інвалідністю 

тези  Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому 

освітньому середовищі у світлі 

реалізації Конвенції ООН про права 

інвалідів: тези доповідей XIV 

Міжнарод. наук.-практич. конфер. 

(19–20 листопада 2014 р.). – К.: 

Університет «Україна», 2014. – 464 с., 

с. 282–284. 

2/1 Гришко 

М.Г. 

50.  Щодо деяких 

пропозицій, 

спрямованих на 

удосконалення чинного 

податкового 

законодавства 

тези  Сучасне державотворення та 

правотворення: питання теорії та 

практики: Матеріали Міжнарод. 

наук.-практич. конфер. (12–13 грудня 

2014 р.) – Одеса: ГО 

«Причорноморська фундація права», 

2014. – Ч. ІІ. – 132 с., с. 38–41. 

5 – 
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51.  Пропозиції щодо 

вдосконалення 

правового регулювання 

елементів єдиного 

податку та фіксованого 

сільськогосподарського 

податку 

тези  Теорія і практика сучасної 

юриспруденції: Міжнарод. наук.-

практич. конфер., 19–20 грудня 2014 

р.: у 2-х частинах. – К.: ЦПНД, 2014. 

– Ч. ІІ. – 132 с., с. 9–12. 

6 – 

52.  Щодо питання 

вдосконалення 

правового регулювання 

податкових норм 

тези  Актуальні проблеми правових наук в 

євроінтеграційному вимірі: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

(19–20 грудня 2014 року). – Харків: 

ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 

2014. – 104 с., с. 39–42. 

5 – 

53.  Щодо дискусійних 

питань удосконалення  

правового регулювання 

податкових норм 

тези  Сучасні тенденції розвитку 

юридичної науки та практики: 

Матеріали Міжнарод. наук.-практич. 

конфер., 26–27 грудня 2014 р. – У 2-х 

частинах. – Львів: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих 

ініціатив», 2014. – Ч. 2. – 132 с., с. 30–

34. 

5 – 

54.  До питання 

вдосконалення 

проблемних положень  

правового регулювання 

податкових норм 

тези  Сучасні тенденції в юридичній науці 

України та зарубіжних країн: 

Матеріали Міжнарод. наук.-практич. 

конфер., 26–27 грудня 2014 року. – 

Запоріжжя : Запорізька міська 

громадська організація «Істина», 

2014. – 144 с., с. 102–104. 

5 – 

55.  Правове забезпечення 

підприємницької 

діяльності в Україні: 

шляхи гармонізації із 

законодавством ЄС  

моно-

графія 

[Текст] : монографія / П.В. Коломієць 

; Полтавський інститут економіки і 

права, ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна». – Полтава : Копі-Центр, 

2015. – 161 с. 

161 – 

56.  Стосовно структурної 

побудови вітчизняної 

системи фінансового 

права 

стаття Бюлетень Міністерства юстиції 

України. – 2015. – № 2 (160). – С. 86-

92. Фахове видання. 

11 – 

57.  Питання правової 

охорони 

інтелектуальної 

власності в 

інформаційній мережі 

системи Інтернет 

моно-

графія 

[Текст] : монографія / П.В. Коломієць 

// Полтавський інститут економіки і 

права, ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна». – Полтава : Копі-Центр, 

2015. – 123 с.  

123 – 

58.  Питання розвитку 

інституційних проблем 

системи фінансового 

права 

тези  Актуальні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин: 

матеріали наук.-практич. конфер., 3 

березня 2015 року – Полтава / ПІЕП 

ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 2015. 

5 – 

59.  Проблеми побудови 

сучасної моделі 

системи  

галузі фінансового 

права 

тези  Соціально-гуманітарні науки, 

економіка, право: нові виклики, 

практика інновацій: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

16–17 квітня 2015 року – Полтава : у 

20 – 
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2 т. Т.1.– К. :  Університет «Україна», 

2015. – 686 с., с. 553–567. 

60.  Щодо місця і ролі 

окремих структурних 

складових системи 

фінансового права 

 

тези  Актуальні проблеми сучасної науки: 

матеріали Всеукр. наук.-практич. 

конфер., 20 травня 2015 року. – 

Полтава: Полтавський інститут 

бізнесу ВНЗ МНТУ ім. академіка 

Ю. Бугая», 2015. – 200 с., с. 112–113. 

3 – 

61.  Реалізація Конвенції 

ООН про права дитини 

в законодавстві 

України 

тези  Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому 

освітньому середовищі у світлі 

реалізації Конвенції ООН про права 

інвалідів: тези доповідей ХV 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

(18–19 листопада 2015 р.). – К.: 

Університет «Україна», 2015. – 554 с., 

с. 354–357. 

3/2 Гнітько 

Т.С. 

 

62.  Щодо відповідності 

національних правових 

норм України до 

міжнародних 

стандартів у сфері прав 

дитини  

тези  Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому 

освітньому середовищі у світлі 

реалізації Конвенції ООН про права 

інвалідів: тези доповідей ХV 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

(18–19 листопада 2015 р.). – К.: 

Університет «Україна», 2015. – 554 с., 

с. 357–360. 

3/2 Жакун 

Н.В. 

63.  Матеріали правового та 

методичного 

забезпечення 

організації діяльності 

СНВП «Юридична 

клініка» Полтавського 

інституту економіки і 

права (збірник 

нормативних актів та 

зразків документів) 

навч.-

метод. 

посіб-

ник 

[Текст] : навчально-методичний 

посібник / [П.В. Коломієць] ; 

Полтавський інститут економіки і 

права, ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна». – Полтава : Копі-Центр, 

2016. – 300 с.  

300 – 

64.  Проблематика адаптації 

вітчизняного 

фінансового 

законодавства до 

стандартів ЄС  

стаття Право і суспільство. – 2016. – № 2(3). 

– С. 143–148. Фахове видання. 

Index Copernicus International  

12 – 

65.  Аналітичний огляд 

стану розвитку 

правового регулювання 

суспільних відносин у 

сфері охорони 

інтелектуальної 

власності 

тези  Відносини власності в економіці 

України: правові та соціальні 

аспекти: матеріали міжвузівської 

Регіональн. наук.-практич. конфер., 

02 березня 2016 року / ПІЕП ВНЗ 

ВМУРоЛ «Україна», 2016. 

5 – 

66.  Проблеми перекладу 

мовних реалій та 

способів передачі їх 

національного 

колориту  

тези  Молодь: освіта, наука, духовність: 

тези доповідей ХIIІ Всеукраїнської 

наукової конференції, м. Київ, 12–14 

квітня 2016 р. у ІІ частинах – Ч. І. – К. 

: Університет «Україна», 2016. – 614 

с., с. 258–259.  

2 – 
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67.  Щодо вдосконалення 

правових засад 

договору поруки  

тези  Молодь: освіта, наука, духовність: 

тези доповідей ХIIІ Всеукраїнської 

наукової конференції, м. Київ, 12–14 

квітня 2016 р. у ІІ частинах –Ч. ІІ. – 

К. : Університет «Україна», 2016. – 

466 с., с. 144–145. 

2/1 Соло-

довник 

М.Г. 

68.  Теоретико-правові 

засади договору 

поруки, як особливого 

виду забезпечення 

виконання зобов’язань  

стаття Соціально-гуманітарні науки, 

економіка, право: нові виклики, 

практика інновацій: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

Т.1; м. Полтава, 21–22 квітня 2016 р. 

– К.: Університет «Україна, 2016. – 

608 с., с. 471–488. 

22/ 

21 

Хоменко 

Р.Г. 

69.  Моніторинг результатів 

співробітництва 

України з НЕФКО 

тези  Соціально-гуманітарні науки, 

економіка, право: нові виклики, 

практика інновацій: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

Т.1; м. Полтава, 21–22 квітня 2016 р. 

– К.: Університет «Україна, 2016. – 

608 с., с. 458–463. 

7 – 

70.  Співробітництво 

України зі Світовим 

банком  

тези  Соціально-гуманітарні науки, 

економіка, право: нові виклики, 

практика інновацій: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

Т.1; м. Полтава, 21–22 квітня 2016 р. 

– К.: Університет «Україна, 2016. – 

608 с., с. 463–467. 

7/6 Жакун 

Н.В. 

71.  Співробітництво 

України з міжнародним 

валютним фондом  

тези  Соціально-гуманітарні науки, 

економіка, право: нові виклики, 

практика інновацій: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

Т.1; м. Полтава, 21–22 квітня 2016 р. 

– К.: Університет «Україна, 2016. – 

608 с., с. 468–471. 

7/6 Соло-

довник 

М.Г. 

72.  Загально-теоретичні 

аспекти передачі реалій 

при перекладі творів 

художньо-

пригодницької 

літератури  

стаття 

 

Соціально-гуманітарні науки, 

економіка, право: нові виклики, 

практика інновацій: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, Т.1; м. Полтава, 21–22 

квітня 2016 р. – К.: Університет 

«Україна, 2016. – 608 с., с. 548–560. 

16/ 

15 

Демченко 

Н.О. 

73.  Проблематика 

правового регулювання 

оподаткування 

підприємницької 

діяльності в Україні  

тези  Zbior artykułow naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej «Polityka. 

Państwo i Prawo. Wspołczesne 

problemy i perspektywy rozwoju.» 

(Krakow (PL) 29.04.2016 – 30.04.2016) 

– Warszawa: Wydawca: Sp. zo.o. 

«Diamond trading tour», 2016. – 88 str., 

S.50–51.  

3 – 

74.  Проблематика 

правового регулювання  

оподаткування 

підприємницької 

тези  Актуальні проблеми розвитку 

сучасної науки: матеріали Всеукр. 

наук.-практич. конфер. з міжнар. 

участю, 19 травня 2016 року – 

3 – 
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діяльності Полтава: ПІБ ВНЗ «МНТУ ім. 

академіка Ю. Бугая», 2016. – 258 с., с. 

177–179. 

75.  Відтворення реалій при 

перекладі творів 

художньої літератури 

тези  Гуманітарні науки: сучасна наукова 

парадигма: збірник наукових праць І 

Міжнародного науково-практичного 

семінару, м. Полтава, 12 травня 2016 

року (Випуск 2) / Полтавський 

національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка. – 

Полтава. – 2016. – 148 с., с. 65–68. 

4 – 

76.  Щодо вдосконалення 

правових засад 

оподаткування в 

Україні  

тези  Zbior artykułow naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej «Państwo i 

Prawo.Teoretyczne i praktyczne aspekty 

rozwoju wspołczesnej nauki.» 

(Czestochowa (PL) 29.06.2016 – 

30.06.2016) – Warszawa: Wydawca: 

Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 

2016. – 64 str., S.31–32.  

3 – 

77.  Моніторинг якості 

податкового виховання 

та освіти в Україні: 

педагогічний аналіз 

тези  Zbior artykułow naukowych. 

Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. 

Badania podstawowe i stosowane: 

wyzwania i wyniki.» (Zakopane (PL) 

30.08.2016 – 31.08.2016) – Warszawa: 

Wydawca: Sp. zo.o. «Diamond trading 

tour», 2016. – 116 str., S.24–35.  

20 – 

78.  Щодо вдосконалення 

правових засад 

оподаткування в 

Україні 

стаття Журнал східноєвропейського права : 

електронне науково-практичне 

фахове видання. / Університет 

сучасних знань. – Київ: – 2016. – № 

29. – с. 34–39. Index Copernicus 

International   

10 – 

79.  Про Податковий кодекс 

України в контексті 

«Основ Світового 

Податкового Кодексу» 

стаття Журнал східноєвропейського права : 

електронне науково-практичне 

фахове видання. / Університет 

сучасних знань. – Київ: – 2016. – 

№ 30. – с. 29–34. Index Copernicus 

International   

10 – 

80.  Проблематика 

вдосконалення 

понятійного апарату в 

частині адаптації 

податкового 

законодавства України 

до стандартів ЄС 

стаття Публічне право. Pablic law : науково-

практичний юридичний журнал / 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», Всеукр. громадська 

організація «Майбутнє країни». – 

Київ: – 2016. – № 3 (23). – С. 140–147. 

Фахове видання. 

Index Copernicus International  

12 – 

81.  Щодо визначення 

статусу юридичних 

клінік 

тези  Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому 

освітньому середовищі у світлі 

реалізації Конвенції про права осіб з 

інвалідністю: тези доповідей ХVІ 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

3 – 



 11 

(23–24 листопада 2016 р.). Частина 2 

– К.: Університет «Україна», 2016. – 

413 с., с. 144–147. 

82.  Щодо сучасного стану 

податкової сфери 

України 

тези  Права людини в Україні: сучасний 

стан та механізми реалізації: 

матеріали Регіональн. наук.-практич. 

конфер., 07 грудня 2016 року – ПІЕП 

– Полтава, 2016. – 1015, с. 188–195. 

4 – 

83.  Забезпечення доказів у 

цивільному процесі 

 

тези  Права людини в Україні: сучасний 

стан та механізми реалізації: 

матеріали Регіональної науково-

практичної конференції. – Полтава, 

07 грудня 2016 року – Полтавський 

інститут економіки і права – Полтава, 

2016. – 1015, с. 675–681. 

4/3 Гак О.І.  

84.  Школа клінічної 

юридичної освіти 

 

тези  Права людини в Україні: сучасний 

стан та механізми реалізації: 

матеріали Регіональн. наук.-практич. 

конфер., 07 грудня 2016 року – ПІЕП 

– Полтава, 2016. – 1015, с. 195–201. 

5/4 Жакун 

Н.В. 

85.  Власні назви у практиці 

передачі реалій при 

перекладі оповідань 

Артура Конан Дойла 

 

стаття 

 

Актуальні проблеми соціально-

політичного дискурсу в лінгвістиці – 

Полтава, 15 грудня 2016 року – 

Полтавський інститут економіки і 

права – Полтава, 2016. 

12/ 

11 

Демченко 

Н.О. 

86.  Tax principles in the 

works of foreign 

scientists 

 

стаття 

 

Journal of Eastern European Law. –. 

2016. – № 34. – P.28–31. Фахове 

видання.  

Index Copernicus International   

7 – 

87.  Principles of Tax Law in 

Researches of Ukrainian 

Scientists: an Analytical 

Review  

стаття 

 

Journal of Eastern European Law. –. 

2017. – № 35. – P.22–27. Фахове 

видання.  

Index Copernicus International   

11 – 

88.  Tax Policy: Monitoring 

of Scientists Views on 

Fiscal Illusion and Fiscal 

Obfuscation  

стаття 

 

Journal of Eastern European Law. –. 

2017. – № 36. – P.33–38. Фахове 

видання.  

Index Copernicus International   

12  

89.  Адаптація податкового 

законодавства України  

до стандартів ЄС: 

податкова термінологія 

тези  Молодь: освіта, наука, духовність: 

тези доповідей ХІV Всеукр. наук. 

конфер., 04–06 квітня 2017 р. у ІІ 

частинах – Ч. ІІ. – К. : Університет 

«Україна», 2017. – 572 с., с. 255–256.  

2 – 

90.  Проблеми та 

суперечності  

податкової системи 

України 

 

тези  Інноваційний потенціал та правове 

забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик 

глобального світу: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

м. Полтава, 19–20 квітня 2017 р. : у 3 

т. Т.1. – К.: Університет «Україна, 

2017. – 647 с., с. 269–273. 

7 – 

91.  Упровадження в 

національне 

законодавство України 

міжнародних 

стаття Інноваційний потенціал та правове 

забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик 

глобального світу: матеріали 

12/ 

11 

Жакун 

Н.В. 
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стандартів прав осіб з 

інвалідністю  

у сфері здобуття вищої 

освіти 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

м. Полтава, 19–20 квітня 2017 р. : у 3 

т. Т.1. – К.: Університет «Україна, 

2017. – 647 с., с. 293–302. 

92.  Забезпечення доказів у 

цивільному процесі: 

огляд пропозицій 

вітчизняних науковців 

щодо вдосконалення 

законодавства 

стаття Інноваційний потенціал та правове 

забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик 

глобального світу: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

м. Полтава, 19–20 квітня 2017 р. : у 3 

т. Т.1. – К.: Університет «Україна, 

2017. – 647 с., с. 274–283. 

12/ 

11 

Гак О.І. 

93.  Теоретико-правові 

засади утворення 

суб’єкта 

господарювання: 

сутність поняття 

«суб’єкт 

господарювання 

стаття Інноваційний потенціал та правове 

забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик 

глобального світу: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

м. Полтава, 19–20 квітня 2017 р. : у 3 

т. Т.1. – К.: Університет «Україна, 

2017. – 647 с., с. 283–292. 

12/ 

11 

Григо-

ренко 

Є.В. 

94.  Щодо національної 

проблеми у сфері 

навчання податкової 

грамоти, виховання та 

освіти громадян 

 

тези  Соціально-економічний потенціал 

України: правове регулювання, 

проблеми і тенденції розвитку: 

матеріали доповідей Всеукр. наук.-

практич. конфер., 19 травня 2017 р. – 

К.: Університет «Україна, 2017. – 229 

с., с. 218–219. 

2 – 

95.  Податкова та фіскальна 

політика:  

аналітичний огляд 

вітчизняної наукової 

думки 

 

стаття Публічне право. Pablic law : науково-

практичний юридичний журнал / 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», Всеукр. громадська 

організація «Майбутнє країни». – 

Київ: – 2017. – № 2 (26). – С. 98–105. 

Фахове видання. 

Index Copernicus International  

12 – 

96.  Проблематика 

вдосконалення системи 

фінансового права у 

працях зарубіжних 

науковців 

тези  Правовий та соціальний захист 

громадян України: сучасний стан та 

перспективи розвитку : Матеріали 

Регіональн. наук.-практич. конфер., 

06 грудня 2017 року – Полтава: ПІЕП, 

– 2017. – 292 с., с.241-245. 

5 – 

 

97.  Проблема передачі 

реалій при перекладі 

оповідань Артура 

Конан Дойла 

моног-

рафія  

Полтавський інститут економіки і 

права, ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна». Полтава: ПІЕП, 2017. 157 с. 

157 – 

 

98.  The Current State of Tax 

Administration in 

Ukraine: An Analytical 

Review of Terminology 

стаття Kolomiiets, Pavlo V. 2017. The Current 

State of Tax Administration in Ukraine: 

An Analytical Review of Terminology, 

Journal of Advanced Research in Law 

and Economics, Volume VIII, Winter, 

8(30): 2448 – 2453.  

DOI: 10.14505/jarle.v8.8(30).15.  
URL: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index 

SCOPUS. 

15 – 
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99.  Щодо розв’язання 

проблем 

безперешкодного 

доступу осіб з 

інвалідністю в освітнє 

середовище 

вищої школи 

тези  Соціальна робота в сучасному 

суспільстві: тенденції, виклики, 

перспективи: матеріали ІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Полтава, 28 

лютого 2018 р. – К.: Університет 

«Україна, 2018. – 244 с., – с.229-232. 

3 – 

 

100.  Особа з особливими 

освітніми потребами: 

поняття, яке потребує 

додаткового уточнення 

тези  Соціальна робота в сучасному 

суспільстві: тенденції, виклики, 

перспективи: матеріали ІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Полтава, 28 

лютого 2018 р. – К.: Університет 

«Україна, 2018. – 244 с., – с.220-222. 

3/2 Жакун 

Н.В. 

 

101.  Підвищення якості 

податкового виховання  

різних верств 

населення як запорука 

ефективного розвитку 

суб’єктів 

господарювання 

тези  

 

Тенденції та пріоритети забезпечення 

ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах ринкових 

відносин: матеріали Регіональн. 

наук.-практич. конфер., м. Полтава, 

30 березня 2018 р. – Полтава, 2018. – 

329 с., – с. 299-304. 

6 – 

102.  Сучасна податкова 

політика держави у 

сфері спеціальних 

режимів 

господарювання 

тези  Молодь: освіта, наука, духовність: 

тези доповідей ХV Всеукр. наук. 

конфер., 17–19 квітня 2018 р. у ІІІ 

част., ч. ІІІ.  – К. : Університет 

«Україна», 2018. – 460 с., – с. 333-

335. 

2 – 

103.  Щодо правового 

статусу фізичної особи:  

моніторинг цивільного, 

господарського та 

податкового 

законодавства України 

тези  

 

Інноваційний потенціал та правове 

забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик 

глобального світу: матеріали 

Міжнарод. наук.-практич. конфер., 

м. Полтава, 16–17 травня 2018 р. : у 3 

т. Т.1. – К.: Університет «Україна, 

2018. – 401 с., с. 172–182. 

12 – 

104.  Сучасна проблема 

правового регулювання 

збору податків і зборів 

в Україні 

тези  

 

Правове регулювання суспільних 

відносин: актуальні проблеми та 

перспективи удосконалення: 

матеріали Регіональної науково-

практичної конференції. 06 грудня 

2018 р. – Полтава. – 2018. – 423 с., 

с.41-44. 

5 – 

105.  Сравнительно-правовой 

анализ института 

установления налогов 

по законодательству 

Украины и зарубежных 

стран 

стаття «Legea si Viata» : Publicaţie ştiinţifico-

practică Republica Moldova. – 

Chişinău: – 2018. – № 7-2. – С. 51–55.  

Index Copernicus International  

10 – 

106.  Comparative legal 

analysis of the principles 

of taxation under the 

laws of Ukraine and 

foreign countries  

стаття Visegrad Journal on Human Rights : 

Slovak Republic. – Bratislava. – 2018. 

– № 3 (volume 1). – Р. 88-92.  

Index Copernicus International  

12 – 

107.  Comparative legal 

analysis of tax systems 

стаття European political and law discourse – 

Praha. – 2018. – : Volume 5 Issue 4. – 

10 – 
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under the legislation of 

Ukraine and foreign 

countries 

Р. 100-104.  

Index Copernicus International  

108.  Мониторинг 

финансовой 

грамотности, 

налогового воспитания 

и образования в 

Украине  

стаття «Legea si Viata» : Publicaţie ştiinţifico-

practică Republica Moldova. – 

Chişinău: – 2019. – № 9. – С. 69–72. 

Index Copernicus International 

10 – 

109.  Принципы налогов 

Адама Смита в 

контексте современных 

экономических реалий 

стаття «Legea si Viata» : Publicaţie ştiinţifico-

practică Republica Moldova. – 

Chişinău: – 2019. – № 10. – С. 49–52. 

Index Copernicus International  

10 – 

110.  Відповідність 

визначення понять 

«податок» та «збір» 

вимогам Конституції 

України 

стаття Visegrad Journal on Human Rights : 

Slovak Republic. – Bratislava. – 2019. 

– № 4 (volume 2). – Р. 73-78. 

Index Copernicus International 

12 – 

111.  Терміни податкового 

кодексу України: 

спадщина минулого та 

реалії сучасності 

стаття European political and law discourse – 

Praha. – 2019. – : Volume 6 Issue 5. – 

Р. 84-88. 

Index Copernicus International 

10 – 

112.  Історико-правовий 

аспект становлення і 

розвитку законодавства 

у сфері правового 

регулювання 

податкової безпеки в 

Україні  

стаття European political and law discourse – 

Praha. – 2019. – : Volume 6 Issue 6. – 

Р. 59-65. 

Index Copernicus International 

16 – 

113.  Теоретико-правові та 

концептуальні засади 

дослідження правового 

регулювання 

податкової безпеки в 

Україні 

стаття Visegrad Journal on Human Rights : 

Slovak Republic. – Bratislava. – 2019. 

– № 6 (volume 3). – Р. 130-135. 

Index Copernicus International 

12 – 

114.  Щодо юридичної 

коректності реалізації 

нормативно-правових 

актів стосовно 

оподаткування 

акцизним податком 

легкових транспортних 

засобів 

тези  

 

Тенденції та пріоритети 

забезпечення ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання в умовах 

ринкових відносин: матеріали 

регіональної наук.-практ. конф., м. 

Полтава, 21 лютого 2019 р. – П.: 

Полтавський інститут економіки і 

права, 2019. – 285 с., с.22-24. 

3 – 

115.  Ґенеза 

термінологічного 

визначення податку  

тези  

 

Інноваційний потенціал та правове 

забезпечення соціально-економічного 

розвитку України: виклик 

глобального світу: матеріали Міжн. 

наук.-прак. конф., м.Полтава, 22-23 

травня 2019 р.: у 2 т., Т.1. – К.: 

Університет  «Україна», 2019. – 401 

с., с.198-202. 

5 – 

116.  Відповідність 

юридичних 

конструкцій статті 6 

тези  

 

Правові, економічні та 

соціокультурні засади регулювання 

суспільних відносин: сучасні реалії та 
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Податкового кодексу 

України нормам статті 

67 Конституції України 

виклики часу: матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Полтава, 10 

грудня 2019 року. Полтава : 

Полтавський інститут економіки і 

права Університету «Україна», 2019. 

341 с., с. 159-161. 

117.  Податкова грамотність 

як вимога 

інноваційного підходу 

в організації 

навчального процесу  

для здобувачів 

юридичної освіти у 

ЗВО України  
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Scientific and pedagogic internship 

“Organization of educational process for 
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teaching methods in higher education 

institutions of Ukraine and EU” : 
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pages. P. 88-92. 

5 – 

118.  Теоретико-правові 

засади правового 

регулювання 

податкової безпеки в 

Україні 
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International scientific and practical 
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Ukrainian and European legislation in 

the realities of the modern world» : 
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5 – 

119.  Порівняльний аналіз 

визначення понять 
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«національні інтереси», 

«загрози національній 

безпеці» 
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забезпечення соціально-економічного 
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1162), р.735-750 
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121.  Податкова безпека 
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виховання громадян як 

фактор забезпечення 

податкової безпеки 
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123.  Податкова грамотність 

як інноваційний 
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стаття Вчені записки Таврійського 
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