
Звіт
про роботу студентського наукового гуртка 

«ПРАВОВИЙ ДИСПУТ» кафедри підприємництва і права Полтавської 
державної аграрної академії у 2018-2019 навчальному році

Протягом 2018-2019 навчального року студентський науковий гурток «Правовий 
диспут» працював згідно плану роботи, затвердженого у вересні 2018 року.

Членами гуртка було проведено вісім засідань, на яких велися протоколи та 
розглянуті наступні питання:

№ протоколу, 
дата засідання Перелік розглянутих питань

№ 1,25.09.2018 р. 1. Про затвердження плану роботи студентського наукового гуртка 
на 2018-2019 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, 25.10.2018 р. Про актуальні питання конституційного права в Україні та 
зарубіжних країн.

№ 3,27.11.2018 р. Про систему судових і правоохоронних органів в Україні.
№4, 04.12.2018 р. 1. Про участь у заходах, присвячених Всеукраїнському тижню права.

2. Про участь в регіональній науково-практичній конференції 
«Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та 
перспективи удосконалення». 06 грудня 2018 р. Полтавський 
інститут економіки і права Університету «Україна».

№5, 26.03.2019 р. Про проблемні аспекти адміністративного права.
№6, 23.04.2019 р. Про актуальні питання кримінального права.
№7, 21.05.2019 р. 1. Про сучасне цивільне право України.

2. Про актуальні питання трудового права
№8, 11.06.2019 р. 1. Про актуальні зміни у законодавстві 2018-2019 року.

2. Про затвердження звіту про роботу гуртка.

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

1) у збірнику Матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Правове 
регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та перспективи удосконалення». -  
Полтава. -  2018. -  423 с.;

2) у збірнику Матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (заочна 
форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках 
інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, ПДАА, 27 березня 2019 року). -  
Полтава : РВВ ПДАА, 2019.-365 с.
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