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1. Щокіна Олена Олександрівна. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Автономія волі у 

зовнішньоекономічних відносинах», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Автономія волі у 

зовнішньоекономічних відносинах», 1,5 друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, навчального 
посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.):  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
1. Не узгодження сторонами зовнішньоекономічного договору права, застосовного 

до нього, не впливає на юридичну чинність арбітражної угоди. Це не може виступати 
підставою для визнання останнього недійсним або неукладеним. Застосовне право не є 
ані додатковою, ані, тим більш, істотною умовою арбітражної угоди. 

2. Предметом угоди про застосовне право є визначення нормативної системи, що 
регулює договірні відносини сторін зовнішньоекономічного зобов’язання. Враховуючи 
це, вона не може бути кваліфікована як зовнішньоекономічний договір, оскільки 
предметом останнього (незважаючи на відсутність законодавчого закріплення цієї 
ознаки) виступає передача товарів, виконання робіт або надання послуг. З цього 
випливає висновок про неможливість поширення на дану угоду вимоги про письмову 
форму зовнішньоекономічного договору. 

3. Домовленість сторін про застосовне право слід розглядати як особливу угоду, 
яка може бути вчинена як у момент укладання зовнішньоекономічного договору, 
набуваючи форми однієї з його умов, так і пізніше, як окрема угода. Закон України «Про 
міжнародне приватне право» у ч. 2 ст. 5 закріплює загальноприйнятий у міжнародній 
практиці підхід, згідно з яким ця угода може укладатися у будь-якій, у тому числі усній 
формі. 

4. Угоду про застосовне право слід визнати автономною. Це означає, що дана 
угода, навіть будучи включеною до зовнішньоекономічного контракту у вигляді його 
умови, не втрачає свого самостійного значення. Отже, недійсність чи неукладеність 
основного контракту не тягне настання тих самих правових наслідків для угоди про 
застосовне право.  

Автономність угоди про застосовне право передбачає також її незалежність від 
арбітражної угоди. У тих поширених на практиці випадках, коли застосовне право 
зазначається у тексті арбітражної угоди, угода про застосовне право не повинна 
розділяти її долю.  

На наш погляд, положення про автономність угоди про застосовне право доцільно 
закріпити законодавчо. Це гарантує сторонам зовнішньоекономічного договору, що у 
випадку визнання недійсною або невиконуваною арбітражної угоди, у якій здійснено 
вибір застосовного права, така домовленість буде мати силу і обране сторонами право 
буде застосовано державним судом.  

5. Необхідність розмежування арбітражного застереження і умови про застосовне 
право підкреслюється в Керівних принципах зі складання міжнародних арбітражних 
застережень 2010 р., підготовлених Міжнародною асоціацією юристів.  
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 є. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. – Не є. 
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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. – 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 читала. 
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 є. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). – Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки: 10-та 
конференція Школи педагогічної майстерності Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, Харків, червень 2016 р. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 
Статті: 
1.Арбитражное соглашение и соглашение о применимом праве во 
внешнеэкономических обязательствах / Е. А. Щёкина // Економічна теорія та право. – 
2016. – № 4,   0,7 друк. арк. 
2. Проблемы определения права, регулирующего действительность арбитражного 
соглашения// Legea si viata,  2016, - № 12. – с. 69-89,  0,8 друк. арк. 
Тези: 
1.Міжнародна академічна мобільність викладачів вищих навчальних закладів України / 
О. О. Щокіна // Сучасні практики вищої юридичної освіти і педагогіки: тези доповідей 
та повідомлень учасників 10-ї конференції Школи педагогічної майстерності 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 2016. – С. 148–151, 
0,3 друк. арк. 
9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 
Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. – 
1.Арбитражное соглашение и соглашение о применимом праве во 
внешнеэкономических обязательствах / Е. А. Щёкина // Економічна теорія та право. – 
2016. – № 4,   0,7 друк. арк. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. – Не є. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. – Не є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – Не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. – Не 
готувала. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). – Ні. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. – Не брала участі. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. – Не брала участі. 
17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. – Не брала участі. 
18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. – Не отримувала. 

 
 
             ____________ доц. О.О. Щокіна 
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          Затверджено на засіданні кафедри господарського права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол №5     
від  29.11.2016 р.  
 
 
 
Зав. кафедри 
господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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