
Звіт  

про роботу студентського наукового гуртка 

«ПРАВОВИЙ ДИСПУТ» кафедри бізнес-адміністрування та права 

Полтавської державної аграрної академії у 2015-2016 навчальному році 

 

Протягом 2015-2016 навчального року студентський науковий гурток 

«Правовий диспут» працював згідно плану роботи, затвердженого у вересні 

2015 року.  

В цілому членами гуртка було проведено вісім засідань, на яких велися 

протоколи, та розглянуті наступні питання: 
№ протоколу, 

дата засідання 
Перелік розглянутих питань 

№1, 24 вересня 

2015 р. 

1. Про затвердження плану роботи студентського наукового гуртка на 

2015-2016 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, 22 жовтня 

2015 р. 

1. Про проблемні питання складання та подачі позовних заяв до суду. 

2. Про застосування аналогії права та аналогії закону. 

№3, 19 

листопада 

2015 р. 

1. Про проблемні аспекти теорії держави і права, конституційного та 

адміністративного права. 

2. Про проблемні аспекти цивільного, сімейного та трудового права. 

№4, 09 грудня 

2015 р. 

1. Про проведення VІІІ студентської конференції «Актуальні проблеми 

права». 

2. Проведення заходів, присвячених Всеукраїнському тижню права. 

№5, 23 березня 

2016 р. 

1. Про підготовку доповідей на VІІІ Всеукраїнську студентську 

науково-практичну конференцію «Правозахисний рух: історія та 

сучасність» (Полтавський національний педагогічний університет, 05 

квітня 2016 р.) 

№6, 21 квітня  

2016 р. 

1. Про новели в діяльності нотаріату України. 

№7, 19 травня 

2016 р. 

1. Про захист прав споживачів в України. 

2. Про проблемні аспекти господарського права України. 

№8, 16 червня 

2016 р. 

1. Про проблемні аспекти договірного права України. 

2. Про затвердження звіту про роботу гуртка. 
 

За підсумками роботи студентського наукового гуртка було 

опубліковано наукові доповіді студентів у збірниках матеріалів конференцій: 

1. Збірник студентських наукових праць за результатами VІІІ 

студентської наукової конференції «Актуальні проблеми права». – Полтава: 

ПДАА, 2015. – 113 с. 

2. Правозахисний рух: історія і сучасність :матеріали ІХ Всеукр. студ. 

наук.-практ. конф. / ПНПУ імені В. Г. Короленка ; редкол. К.Б. Пивоварська, 

К.В. Лобач, О.М. Потапов та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 

2016. – 344 с. 

 

Завідувач кафедри бізнес-адміністрування  

та права, д.е.н., професор      Х. З. о. Махмудов 

 

Куратор студентського наукового гуртка, доцент  

кафедри бізнес-адміністрування  та права, к.ю.н.  В. О. Осташова 


