НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

НАКАЗ № Ш -од
«УФ?»

'М

2021 року

м. Київ

Про затвердження тем і керівників
кваліфікаційних робіт здобувачам
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальність 293 «Міжнародне право»
очної (денної) форми здобуття освіти

З метою організації підсумкової атестації здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти у відповідності до вимог Положення про
організацію освітнього процесу в Київському університеті права НАН України

НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити теми та призначити керівників кваліфікаційних робіт
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність
293 «Міжнародне право:
№ Прізвище, ім’я та
з/п
по батькові
здобувана
1. Артеменко Лука
Іванович
2.

Бойко Ірина
Володимирівна

3.

Кучеренко Вікторія
Сергіївна

4.

Петриченко
Олександра
Володимирівна
Попкова
Олександра
Олександрівна
Ромін Арсен
Альбертович

5.

6.

7.

Яковлев Владислав
Олександрович

2.

Тема кваліфікаційної роботи

Прізвище, ім’я, по
батькові наукового
керівника
Мельниченко Оксана
Вікторівна
к.ю.н., доцент
Поліванова Олена
Миколаївна
к.ю.н., доцент

Міжнародні інвестиції: особливості
правового
регулювання
(на
прикладах)
Міжнародно-правовий аналіз актів
інституційного
механізму
Європейського союзу як джерела
формування його правопорядку
Договір
купівлі-продажу
у Мельниченко Оксана
міжнародному приватному праві
Вікторівна
к.ю.н., доцент
Напрямки
міжнародно-правового Проценко Ірина Миколаївна
регулювання колізійних питань, що к.ю.н., доцент
виникають у сфері усиновлення
Спадкування
у
міжнародному Савчук Костянтин
приватному праві: основні колізійні Олександрович
к.ю.н., доцент
проблеми та способи їх вирішення
Міжнародна
правосуб’єктність Борисова Тамара
фізичної особи: питання науки та Миколаївна
ст. наук, співробітник
практики
Розвиток
права
міжнародних Борисова Тамара
договорів
у
сучасному Миколаївна
ст. наук, співробітник
міжнародному права

Встановити термін подання кваліфікаційної роботи на кафедру для

перевірки на плагіат та проведення попереднього захисту до 27 травня 2022
року.
3. Завідувачу кафедри міжнародного права та порівняльного
правознавства провести попередній захист кваліфікаційних робіт на кафедрі у
термін з 30.05.2022 року по 03.06.2022 року.
4. Завідувачу кафедрою організувати направлення кваліфікаційних
робіт на зовнішнє рецензування до 03 червня 2022
5. Захист кваліфікаційних робіт провести у період 13.06.2022 року по
17.06.2022 року.
6. Відділу організаційно-кадрової роботи та діловодства довести
наказ до відома усіх відповідальних осіб зазначених у наказі.
7.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор, професор
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