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1. Остапенко Юлія Ігорівна  
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  
Формування та становлення основних історичний етапів реформування 
господарського права та законодавства України. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
Етапи розвитку господарського законодавства України: завдання, 
особливості та результати. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.) − наукові статті. 
4.2. Наукова новизна одержаних результатів 
- Досліджено проблему основних етапів розвитку реформ у господарському праві:   
- проаналізовано основні історичні етапи радянського господарського права, 
зокрема щодо їх розвитку та методології; 
- запропоновано класифікацію основних історичних етапів реформування 
господарського права та законодавства України ; 
- проведено порівняльно-правовий аналіз окремих правових систем світу та їх 
законодавчого втілення щодо регулювання господарських відносин: 
- обґрунтовано предмет господарського законодавства; 
- проаналізовано зміст економічних відносин та тенденції розвитку 
господарського права як частини економічного права; 
- визначено, що саме представляють собою економічні відносини; 
- встановлено об’єкт економічного права; 
- зроблена спроба проаналізувати суб’єкт економічних відносин; 
- проведено порівняльний аналіз суб’єкту економічного права та суб’єкту 
господарського права. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.  
Не брала участі. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Не брала участі. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 
Не брала участі. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  
Не брала участі. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.  
Не працювала. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 
інших соціологічних досліджень.  
Не проводила. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів. 
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Не готувала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 
їх рецензування. 
Не брала участі. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
Не проводила. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
Не готувала. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 
самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
Не брала участі. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення). 
- ІІ Регіональна науково-практична конференція “Сучасний етап розвитку 
господарсько-правового законодавства України та його перспективи” як науковий 
керівник та організатор конференції; 
- ІІІ Регіональна науково-практична конференція “Завдання сучасної 
господарсько-правової політики української держави” як науковий керівник та 
організатор конференції 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
5 одиниць / 2,7 друк. арк. 
1.«Предмет господарського права та законодавства України в умовах 
соціодинаміки», «Проблеми законності : зб. наук. пр.», № 132, 0,5 друк. арк. 
2.«Третій етап розвитку господарського законодавства України: його 
систематизація», «Економічна теорія та право : зб. наук. пр.», № 121, 0,5 друк.арк. 
3.«Законодавче регулювання відносин у сфері господарювання: порівняльно-
правовий аспект», «Економічна теорія та право: зб. наук. пр.», № 121, 0,6 
друк.арк. 
4. « "Економічне право" як результат макросистематизаційних процесів у системі 
законодавства: постановка проблеми», «Проблеми законності : зб. наук. пр.», № 
133, 0,6 друк.арк. 
5.«Економічна система як цілісний об’єкт регулювання», «Юрист України», № 3-
4 (36-37), 0,6 друк.арк. 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних,  у  наукометричних базах 
даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 
1.«Предмет господарського права та законодавства України в умовах 
соціодинаміки», «Проблеми законності : зб. наук. пр.», № 132, 0,5 друк. арк. 
2.«Третій етап розвитку господарського законодавства України: його 
систематизація», «Економічна теорія та право : зб. наук. пр.», № 121, 0,5 друк.арк. 
3.«Законодавче регулювання відносин у сфері господарювання: порівняльно-
правовий аспект», «Економічна теорія та право: зб. наук. пр.», № 121, 0,6 
друк.арк. 
4. « "Економічне право" як результат макросистематизаційних процесів у системі 
законодавства: постановка проблеми», «Проблеми законності : зб. наук. пр.», № 
133, 0,6 друк.арк. 
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10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Не являюсь. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Не являюсь членом спеціалізованої вченої ради. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 
Не брала участі. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 
Не була. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Не брала участі. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Не брала участі. 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту правознавства 
та Науково-дослідного сектору. 
Не брала участі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 
- Подяка за плідну наукову співпрацю у ІІ Регіональній науково-практичній 
конференції “Сучасний етап розвитку господарсько-правового законодавства 
України та його перспективи” 28 квітня 2016 року, м.Харків 
-  Подяка за плідну наукову співпрацю у ІІІ Регіональній науково-практичній 
конференції “Завдання сучасної господарсько-правової політики української 
держави” 25 листопада 2016 року, м. Харків 
 
                                                                                   ___________ас. Ю.І. Остапенко 
      Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від 29.11.     
листопада 2016 р. 
 
Зав. кафедри 
господарського права                            ________ проф. Д.В. Задихайло  
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