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1. Таран Лариса Володимирівна 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  
«Проблеми правового забезпечення господарювання в сфері дошкільної 
освіти», 1,5 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 
«Проблеми правового забезпечення господарювання в сфері дошкільної 
освіти», 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 одержаних результатів 
- дослідженно господарсько-правове регулювання організації та здійснення 
дистанційного, екстернатного та індивідуального навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах України. 
- здійснена класифікація форм навчання та виявленно їх спільні риси.  
- виявлені кваліфікаційні ознак учнів, що мають право обирати зазначені 
форми навчання; 
- екстернатна форма навчання дає найширші можливості учню самостійно 
опановувати шкільну програму в найбільш зручні строки. При цьому функція 
закладу освіти зводиться до того, щоб один раз на рік провести атестацію 
знать учня. Така форма навчання буде зручна тим, хто є прихильником 
сімейних шкіл.  
- дистанційна форма навчання – це висока ступінь підтримки навчального 
процесу з боку шкіл шляхом застосування сучасних психологи-педагогічних 
і технічно-інформаційних технологій. Завдяки ній учень має можливість 
брати участь у різних формах навчального процесу, а школа здійснювати 
поточний контроль його знать дистанційно. Особливістю цієї форми 
навчання – є наявність у школах технічної бази і педагогічних працівників, 
що освоїли дистанційні методи викладання.  
- індивідуальну форму навчання можна порівняти з денним навчанням. 
Різницею є те, що вона адаптована до особистих потреб учня, здійснюється 
поза межами школи за місцем проживання учня. 
-дослідженно господарсько-правового регулювання організації та надання 
освітніх послуг суб'єктами господарювання різних форм власності. Особливу 
увагу приділено вивченню видів послуг та їх класифікація, що надаються у 
різних закладах системи середньої освіти. 
-встановлено що, учасники відносин у сфері надання освітніх послуг є 
суб’єктами господарського права. Серед них власне навчальні заклади - є 
підприємницькими або некомерційними суб’єктами господарювання; 



- послуги, що надаються навчальними закладами можна класифікувати як 
основні – послуги з безпосередньої передачі знань умінь і навичок; додаткові 
– такі, що покликані передавати знання, уміння і навички, але іншим, 
відмінним від основного, способом; інші освітні послуги – такі, що 
надаються у сфері освіти, та не є освітніми. У позашкільній освітній 
діяльності існують усі види послуг, але їх зміст ширше за шкільну програму; 
- можна визначити певні істотні ознаки, що відрізняють підходи до 
викладання права в університетах Західної Європи від підходів, які 
застосовують у вищих навчальних закладах України. Це, у першу чергу, 
відсутність окремих законів щодо вищої юридичної освіти (однак загальний 
порядок надання освітніх послуг поширюється і на надання послуг у сфері 
юридичної освіти). Крім того, на відміну від України інші досліджувані 
країни мають тривалі традиції та беруть активну участь у процесах 
глобалізації освіти, яка розпочалась у 50-ті роки ХХ сторіччя, та у 
глобалізації у сфері юстиції і відповідно юридичної освіти.  
- основними напрямками удосконалення вищої юридичної освіти – є, по-
перше, розробка та затвердження галузевих стандартів вищої юридичної 
освіти; по-друге, оптимізація кількості юридичних вищих навчальних 
закладів; по-третє, інтеграція вищої юридичної освіти України до 
европейської юридичної освіти 
 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
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. 
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). 

- X конференція школи педагогічної майстерності НЮУ їм. Ярослава 
Мудрого,  м. Харків, 2016 р. 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
1.«Питання господарско-правового забезпечення діяльності в 
сферіосвітніхпослуг», «Теорія і практика правознавства», № 2,    0,6 друк. 
арк. 
2.«Правове забезпечення альтернативних форм навчання у загально освітніх 
навчальних закладах», Jurnaluljuridicnaţional: teorie şi practică № 6 за 2016 год 
«», № , 0,6 друк. арк. 
3.«Напрямки модернізації юридичної освіти», Сучасні практики вивчення 
юридичної освіти і педагогіки. Тези доповідей і повідомлень учасників 10 
конференції школи педагогічної майстерності НЮУ їм. Я. Мудрого, Харків, 
2016р.; Нац. Юрид. Ну-т, їм. Ярослава Мудрого, 2016.- 76-78, 0,3 друк. арк.  
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). 
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. 
Не отримувала. 
 
                    
                                                                   ______________доц. Л. В. Таран 
 
           Затверджено на засіданні кафедри господарського права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 
№ 5 від 29  листопада 2016 р. 
 
Зав. кафедри 
господарського права                ________ проф. Д.В. Задихайло  
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