
РІШЕННЯ 
засідання вченої ради 

Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 27.10.2020 року 

1.1. Затвердити проміжні результати наукових досліджень Л.В. Орел, 
завідувача кафедри публічного та приватного права; Н.С. Хатнюк, 
професора кафедри публічного та приватного права; Н.А. Сергієнко, 
старшого викладача  кафедри публічного та приватного права; І.В. Братко, 
доцента кафедри міжнародних відносин та міжнародного права; 
В.А. Вдовиченко, доцента кафедри міжнародних відносин та міжнародного 
права; І.Ю. Слюсаренко, доцента кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права;  
1.2. Інформацію Д.В. Ольшанського, завідувача кафедри іноземних мов про 
стан науково-дослідної роботи кафедри іноземних мов взяти до уваги. 
2.1. Затвердити теми кваліфікаційних випускових робіт студентів 5 курсу 
денна/заочна форма навчання ОП «Право»: 

1. Гаргун С. Право на мирні зібрання: законодавчі прогалини та судова
практика, науковий керівник Н.В. Никитченко;

2. Назарець В. Право на свободу пересування в Україні та за
кордоном, науковий керівник Л.В. Орел;

3. Донець Є. Право на місце проживання та недоторканність житла,
науковий керівник Л.В. Орел;

4. Скакун Н. Право на таємницю кореспонденції та особисті папери в
сучасних умовах, науковий керівник Л.В. Орел;

5. Амельченко А. Право на індивідуальність фізичних та юридичних
осіб, науковий керівник Л.В. Орел;

6. Борисенко В. Запобігання булінгу в Україні, науковий керівник
А.П. Чернега;

7. Вікулін В. Виконання рішень Європейського суду з прав (на
прикладі України), науковий керівник Н.С. Хатнюк;

8. Логойда Я. Основні напрямки вдосконалення кримінальної
процесуальної політики України на основі досвіду країн-членів
Європейського Союзу, науковий керівник Г.П. Власова;

9. Калита Ю. Кримінально-правова політика у сфері боротьби із
насильством в сім’ї, науковий керівник Н.С. Хатнюк;

10. Суханова А. Насильницькі злочини сексуального характеру,
вчинені щодо малолітніх і неповнолітніх в мережі  Інтернет:
відповідальність і попередження, науковий керівник А.Ю.
Нашинець-Наумова;



11. Арсенiй В. Адміністративно-правові засоби протидії контрабанді 
наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих 
лікарських засобів, науковий керівник А.Ю. Нашинець-Наумова;

12. Малахова О. Захист прав інтелектуальної власності в мережі 
інтернет, науковий керівник А.Ю. Нашинець-Наумова;

13. Іванів С.-М. Структура та зміст адміністративного процесу: 
проблемні питання в контексті дотримання прав громадян, 
науковий керівник О.В. Баклан;

14. Юрчак В. Практика Європейського суду з прав людини в 
діяльності юриста, науковий керівник О.В. Баклан;

15. Матяшов Е. Особливості адміністративної відповідальності 
спеціальних суб’єктів, науковий керівник О.В. Баклан;

16. Іванів С.-Е. Інститут імпічменту в Україні, науковий керівник 
А.П. Чернега;

17. Ковальчук О. Реформування та розвиток кримінально-правової 
сфери в Україні, науковий керівник Г.П. Власова. 

2.2. Затвердити теми кваліфікаційних випускових робіт студентів 5 курсу 
денна/заочна форма навчання ОП «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»: 

1. Добридень А. Арктична політика Канади, науковий керівник
М.М. Бессонова;
2. Бойчук О. Канадсько-американські відносини на сучасному етапі,
науковий керівник О.А. Брайчевська;
3. Герасименко О. Культурна дипломатія США/Канади у країнах
пострадянського простору, науковий керівник О.А. Брайчевська;
4. Магеррамова Е. Феномен сепаратизму у міжнародних відносинах,
науковий керівник Л.О. Тимченко;
5. Дегтяренко М. Культура миру і ненасилля у сучасному
кінематографі, науковий керівник Л.О. Тимченко;
6. Потапов Д. Вплив гендерного чинника на публічний вимір
стратегічних комунікацій, науковий керівник І.Ю. Слюсаренко;
7. Шахова О. Сепаратизм як загроза національній безпеці Іспанії,
науковий керівник І.Ю. Слюсаренко;
8. Дубініна М. Конфлікти на етнічному підґрунті: історія, політика,
право, науковий керівник Г.М. Мельник;
9. Тейшейра Т. Роль ТНК в міжнародних відносинах (приклади
Microsoft, Nestle, Novartis), науковий керівник Г.М. Мельник;
10. Савенко О. Реформування ООН в умовах ескалації міжнародних
конфліктів, науковий керівник І.А. Грицяк;
11. Соколова І. Цінності свободи та безпеки як ключові цивілізаційні
виміри, науковий керівник І.А. Грицяк;
12. Довга А. Українсько-молдовські відносини: політична співпраця,
науковий керівник О.Г. Цвєтков;



13. Бобровський Н. Українсько-німецькі відносини на сучасному етапі, 
науковий керівник О.Г. Цвєтков; 
14. Мосійчук Я. Близькосхідний вектор зовнішньої політики 
Республіки Туреччина, науковий керівник О.Г. Цвєтков; 
15. Остапенко Є. Використання соціальних мереж у інформаційній 
політиці міжнародних організацій, науковий керівник О.Г. Цвєтков; 
16. Ніколаєнко М. Велика Британія після BREXIT: внутрішньо- та 
зовнішньополітичні виклики, науковий керівник І.В. Жалоба; 
17. Нєжинський І. Інформаційна діяльність у контексті сучасних 
міжнародних відносин, науковий керівник І.В. Жалоба; 
18. Чабанюк Т. «Цифровий розрив» як проблема міжнародних 
інформаційних відносин, науковий керівник І.В. Жалоба; 
19. Клочай Ю. Інформаційно-психологічне протиборство в сучасних 
міжнародних відносинах, науковий керівник І.В. Ворошилова. 

3. Затвердити Тематичний план видавничої діяльності на 2021 рік. 
4. Затвердити План профорієнтаційної роботи кафедр на 2020-2021 н.р. 
5. Затвердити Методичні рекомендації для написання курсових робіт 
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», освітні програми: 291.00.01 «Суспільні 
комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії»; Методичні рекомендації 
для написання бакалаврських робіт спеціальності 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 
291.00.01 «Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії»; 
Методичні рекомендації  для написання магістерських робіт спеціальності 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 
освітні програми: 291.00.01 «Суспільні комунікації», 291.00.02 
«Регіональні студії». 

 
Голова вченої ради                                                                                Ігор Грицяк 

Секретар вченої ради                                                                         Інна Шкарбан 


