
Звіт 

про роботу Центру компетентності «Бізнес право» 

за 2019-2020 роки 

керівник професор кафедри публічного та приватного права Хатнюк Н.С. 

 

№ Проведені заходи Період 

проведення 

Курс 

1. Кейс на тему: «Що я знаю про бізнес право?» вересень 4 курс 

2. Тренінг на тему: «Створи підприємство та супроводжуй 
підприємницьку діяльність» 

жовтень 4 курс 

3. Круглий стіл на тему: «Реалізуй свої знання на ринку 

юридичних послуг у сфері господарської діяльності», який 

полягав в обговоренні та дискусії актуальності наукового 
роз’яснення спеціаліста та Висновку експерта, а також у 

розробці юридичних документів 

листопад 4 курс 

4. Прикладне завдання підготовка пакету документів для 
державної реєстрації фізичної особи підприємця та юридичної 

особи, та безпосереднє створення підприємства, реєстрація 

статутних документів 

грудень 4 курс 

5. Тренінг на тему: «10 порад для юриста обслуговуючого 
суб’єкта господарювання»  

лютий 4 курс 

6. Couching на тему: «Ліцензування, патентування, реєстрація 

авторських прав та інших видів дозволів для суб’єкта 

господарювання» Google Meet зустріч, полягав у 
заслуховуванні та обговоренні доповідей студентів як 

результат участь у наукових заходах 

березень 4,3 курс 

7.  Кейс на тему: «Співпраця юриста з трудовим колективом 
обслуговуючого підприємства», полягав у підготовці 

студентами Трудових контрактів, функціональних обов’язків 

працівників, протоколів загальних зборів трудового колективу 

квітень 4, 3 курс 

8. Google Meet зустріч на тему: «Командна гра юристів у сфері 
обслуговування суб’єктів господарювання», полягав у 

заслуховуванні та обговоренні доповідей студентів, по 

результатам участь у міжнародних наукових конференціях: 
- ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Actual 

problems of science and practice», 27-28 квітня 2020 року, 

Стокгольм, Швеція. (Лещенко Людмила, Скакун Наталія, Чиж 

Дар’я, Гаргун Сергій, Бідюкова Анна); 
- I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», 28-29 

травня 2020 року, м. Дніпро. (Музика В.П., Яковлєва В.Є.). 

квітень-травень 4, 3 курс 

9. Прикладне завдання на тему: «Припини господарську 

діяльність та ліквідуй підприємство», яке полягає у підготовці 

пакету документів щодо ліквідації юридичної особи та 

фізичної особи підприємця  

червень 4, 3 курс 

10. Google Meet зустріч на тему: «Окремі види господарської та 

підприємницької діяльності підприємств» по результатам 

зустрічі участь у міжнародних наукових конференціях: 
- VI Міжнародна науково-практична конференція «About the 

problems of science and practice, tasks and ways to solve them», 

26-30 жовтня 2020 року, Мілан, Італія. (Рудик Ю.В.) 

жовтень 3 курс 

11. Google Meet зустріч на тему: «Особливості діяльності окремих 
видів суб’єктів господарювання» по результатам зустрічі 

участь у міжнародних наукових конференціях:  

- VII Міжнародна науково-практична конференція «Topical 
issues of science and practice», 02-06 листопада 2020 року, 

Лондон, Великобританія (Вознюк В.Р., Сезько А.С.); 

- IX Міжнародна науково-практична конференція «Science and 

practice of today», 16-19 листопада 2020 року, Анкара, 

листопад 3 курс 



Туреччина (Дуброва Ю.В., Бехтер В.М., Пентіло Д.В.). 

12. Google Meet зустріч на тему: «Особливості юридичного 
супроводження окремих видів господарської діяльності» по 

результатам зустрічі участь у міжнародних наукових 

конференціях: 
- ХI Міжнародна науково-практична конференція «Academic 

research in multidisciplinary innovation», 30 листопада-03 грудня 

2020 року, Амстердам, Нідерланди (Тимошевська Ю.К., 

Пентіло Д.В.); 
- XII Міжнародна науково-практична конференція «Advancing 

in research and education», 07-10 грудня 2020 року, Ля-Рошель, 

Франція (Метелиця Д. Ю.);  
- XIII Міжнародна науково-практична конференція «Social 

function of sciene, teaching and learning», 14-17 грудня 2020 

року, Бордо, Франція (Грибачьов Є. В., Тимошевська Ю.К.);  

- XIV Міжнародна наукова-практична конференція 
«Multidisciplinary research», 21-24 грудня 2020 року, Бильбао, 

Іспанія (Дубова Ю.В., Сезько А.С., Метелиця Д.Ю., Зуб К.). 

грудень 3 курс 

13. Google Meet зустріч на тему: “Права суб’єктів господарювання 
в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в 

Україні” по результатам участь у круглому столі “Права 

людини в сучасних умовах розбудови громадянського 

суспільства в Україні”, Київ, грудень 2020, ЮК “Астрея”: 
Сезько А.С. «Особливості правового регулювання безіменних 

комерційних договорів»; Пентіло Д. В. «Завдаток як правова 

категорія: значення та функції»; Метелиця Д.Ю. «Оборонна 
промисловість як вид господарської діяльності»; Бехтер В.М. 

«Правове регулювання  та особливості договорів про рекламну 

діяльність»; Гурська О.О. «Гастрольна діяльність як вид 
господарської діяльності»; Тимошевська К.Ю. «Особливості 

правового забезпечення договорів про надання 

психотерапевтичних та психіатричних послуг»; Грибачьов Є. 

«Правове регулювання та особливості договорів про оборонні 
закупівлі»; Дуброва Ю.В. «Відкликання ліцензії як правовий 

механізм контролю у сфері банківської»; Костюк І.Ю. 

«Агенти, посередники, брокери як учасники господарських 
відносин»; Зуб К. «Інформація як об’єкт господарських 

правовідносин». 

11 грудня 3 курс 

 

 


