
Теми наукових досліджень кафедрального наукового гуртка 
«Правове регулювання економічних відносин»

кафедри фінансового права та фіскального адміністрування НАВС 
на 2017/2018 навчальний рік

№
з/п

Тема дослідження П.І.Б. науково-
педагогічного працівника
кафедри, що займається

науковим супроводом
дослідження

1. Сучасні проблеми оподаткування 
господарюючих суб’єктів в Україні.

Пашко Д.В.

2. Проблемні аспекти Бюджетного кодексу 
України.

Борцевич П.С.

3. Причини виникнення тіньової економіки в 
Україні: особливе та загальне.

Предборський В.А.

4. Тіньовий сектор в країнах з перехідною 
економікою – соціально-економічні наслідки 
його функціонування.

Предборський В.А.

5. Соціально-економічні наслідки боротьби зі 
злочинністю у сфері грошового обігу.

Островерх Л.Л.

6. Реформа податкової системи в Україні та її 
завдання.

Пашко Д.В.

7. Правове регулювання підприємництва в 
Україні.

Петрина В.Н.

8. Соціально-економічні наслідки 
монополізації ринків товарів і послуг та 
боротьба з цим явищем.

Петрина В.Н.

9. Соціально-економічні наслідки ухилення від 
сплати податків та роль національної поліції 
у боротьбі з цим явищем.

Грущенко О.А.

10. Злочинність у банківській системі: наслідки 
та способи протидії.

Науменко С.Г.

11. Підробка грошей як економічна проблема, 
значення боротьби із цим явищем.

Тараненко Ю.О.

12. Соціально-економічні наслідки безробіття та 
його вплив на зростання злочинності.

Андрущенко І.Г.

13. Інвестиційна політика України та її завдання 
в сучасних умовах розвитку держави.

Грущенко О.А.

14. Реформа системи МВС України та її 
завдання.

Садченко М.М.

15. Корупційна складова економіки України. 
Антикорупційні заходи Уряду і їх аналіз.

Предборський В.А.

16. Реформування освіти в Україні. Аналіз Фещук В.В.



побудови освіти в розвинутих країнах 
Європи.

17. Проблемні аспекти Господарського кодексу 
України.

Буличева Н.А.

18. Мале підприємство та перспективи його 
розвитку в Україні.

Тараненко Ю.О.

19. Проблемні аспекти Податкового кодексу 
України.

Кощинець М.І.

20. Проблеми правового регулювання 
банкрутства в Україні у сучасних умовах.

Андрущенко І.Г.

21. Забезпечення економічної стабільності у 
підпорядкованих підрозділах, пошук 
ефективних шляхів господарювання.

Фещук В.В.

22. Шляхи покращання матеріально-технічної бази 
та удосконалення фінансово-господарської 
діяльності підрозділів національної поліції.

Садченко М.М.

23. Актуальні питання податкової політики 
України.

Кощинець М.І.

24. Актуальні питання соціальної політики та 
соціального захисту громадян України.

Овчаренко Л.В.

25. Актуальні питання бюджетного забезпечення
вищих навчальних закладів в системі МВС.

Садченко М.М.

26. Державна фіскальна служба України: 
структура, завдання та функції на сучасному 
етапі розвитку України.

Пашко Д.В.

27. Соціально-економічні наслідки інфляційних 
процесів та способи їх мінімізації.

Островерх Л.Л.

28. Актуальні питання процесу інтеграції 
України в європейське середовище.

Овчаренко Л.В.

29. Міжнародний валютний фонд: механізм 
взаємодії та можливість захисту 
національних економічних інтересів.

Островерх Л.Л.

30. Втеча капіталу з України як загроза 
економічній безпеці держави.

Островерх Л.Л.

Схвалено та обговорено на засіданні кафедрального наукового гуртка «Правове
регулювання економічних відносин» від 15.09.2017 року (протокол №1).


