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З В І Т 

КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

ЗА 2016 РІК 

 

1. ОСНОВНІ  ПІДСУМКИ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1.Цільова комплексна програма, за якою проводились 

дослідження:«Правове забезпечення реалізації політики держави на 

пріоритетних напрямах економічного розвитку та у сфері екологічної 

безпеки»(номер державної реєстрації - № 0111U000962). Викладачі кафедри 

проводять дослідження у напрямку господарського права та процесу, 

правових основ підприємництва, міжнародного приватного права, 

банківського та корпоративного права. 

1.2. Викладачі, які  брали участь в науковій роботі відповідно до 

затвердженого плану НДР на 2016 рік: 

1. Задихайло Д.В., д.ю.н., професор,  завідувач кафедри 

«Формування сучасного Конституційного економічного порядку»,  2,0 друк. 

арк. 

Опубліковано 8,5 друк. арк. 

Статті: 

1.«Економічна влада як ключовий об’єкт реформування економічних 

відносин», «Економічна теорія та право», №  3 (26), 0,6 друк. арк. 

2.«The system of macroeconomic regulation as a complex object legislative 

provision», «Економічна теорія та право», № 4 (27), 0,6 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

1.«Правове забезпечення діяльності господарських організацій (довідник 

юрисконсульта): навчальний посібник/ - Х.: Юрайт, 2016., 7,3 друк. арк. 
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2. Мілаш В.С., д.ю.н., доцент 

«Проблеми розвитку договірних правовідносин у сфері електронної 

комерції», 2,0 друк. арк. 

Опубліковано   21 друк. арк. 

Статті: 

1.«Договірні аспекти господарсько-виробничих відносин у сфері електронної 

комерції», «Економічна теорія та право», № 1 (24),  0,9 друк. арк. 

2.«Науково-практичний коментар судової практики з питань позовної 

давності», «Господарське судочинство. Судова практика у господарських 

справах», № 2,  0,4  друк. арк. 

3.«Окремі аспекти укладення електронного договору», «Право і  

суспільство», № 3 (частина 2),  0,4 друк. арк.  

Навчальний посібник: 

1.«Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів», - Х. «Право» 

-  19,3  друк. арк. 

3. Селіванова І.А., к.ю.н., доцент 

«Історія виникнення та розвитку загальних засад функціонування державної 

власності»,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,3  друк. арк. 

Статті: 

1.«Історія розвитку законодавства України про відчуження державного 

майна», Збірник наукових праць «С. Рахманінов та культура України 

(С. Рахманінов: на зламі століть)», Вип.12,  0,5 друк. арк. 

2.«Деякі проблеми правового регулювання державної власності», Збірник 

наукових праць «С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі 

століть)»,  Вип. 13,  0,6 друк. арк. 

Тези: 

1.«Про деякі законодавчі новели державно-приватного партнерства в 

Україні», Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років 
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господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи» 20 травня 

2016 р.,  0,3 друк. арк. 

2.«Особливості приватизації  та відчуження військового майна», Науково-

практична конференція, присвячена світлій пам’яті О.А. Пушкіна, 

«Проблеми цивільного права і процесу» 27 травня 2016 р.,  0,3 друк. арк. 

3.«Деякі проблеми законодавчого забезпечення функціонування державного 

сектора економіки, і не тільки», Круглий стіл, проведений  за участю Вищого 

господарського суду України, Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Інституту економіко-правових досліджень НАН України 

«Реформування господарського законодавства України» 31 березня 2016 р., 

0,3 друк. арк. 

4.«Способи відчуження державного майна: тенденції в розвитку українського 

законодавства», «Публічне право», № 2 (22), 0,3 друк. арк. 

4. Барахтян Н.В., к.ю.н.,  доцент 

«Реформування банківської системи України: господарсько-правовий 

аспект», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

1.«Державна політика у сфері банківської діяльності: основні сучасні 

тенденції», «Карпатський правничий часопис», № 13,  0,6 друк. арк. 

2.«Проблеми правового забезпечення державної політики у сфері банківської 

діяльності», «Приватно-аналітичне право», № 2,  0,6 друк. арк. 

Тези: 

1.«До питання  забезпечення державної політики у сфері банківської 

діяльності», Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» 21-22 жовтня 

2016 р., м. Львів, 0,3 друк. арк. 

5. Шевердіна О.В., к.е.н., доцент 

«Поняття регуляторної політики: правові аспекти» 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 
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Статті: 

1.«Проблеми законодавчого забезпечення регуляторної політики у сфері 

господарювання», «Порівняльно-аналітичне право»,  № 1,  0,7 друк. арк. 

2.«Державне регулювання у сфері господарської діяльності: правовий аналіз 

та тенденції», «Юридичний науковий електронний журнал», № 6, 0,6 друк. 

арк. 

Тези 

1.«Державна регуляторна політика у сфері господарювання: до проблеми 

визначення», Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» 21-22 жовтня 

2016 р., м. Львів, 0,3 друк. арк. 

6. Товкун І.М., к.ю.н., доцент 

«Господарсько-правове регулювання експортно-імпортних операцій», 1,5 

друк. арк. 

Опубліковано  1,5 друк. арк. 

Статті: 

1.«Особливості створення та діяльності міждержавних торгівельних союзів», 

«Право та інноваційне суспільство», № 7, 0,8 друк. арк. 

2.«Особливості інтеграції східноєвропейських країн в рамках 

Центральноєвропейської угоди про вільну торгівлю (ЦЕФТА)», «Науковий 

вісник публічного та приватного права»,  № 4,  0,5 друк. арк. 

Тези: 

1.«Особливості режиму вільної торгівлі в рамках Північноамериканської 

угоди про вільну торгівлю (НАФТА)», конференція «Сучасні правові 

системи світу: тенденції та фактори розвитку» 26 серпня 2016 р., м. 

Запоріжжя,  0,2 друк. арк. 

7. Бойчук Р.П., к.ю.н., доцент 

«Проблеми удосконалення  інвестиційного законодавства України в умовах 

формування економіки інноваційного типу та асоціації з ЕС», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,9 друк. арк. 
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Статті: 

1.«Окремі проблеми становлення інвестиційного права України», «Право та 

інноваційне суспільство», http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Boichuk6.pdf, № 

1 (6), 0,6 друк. арк. 

2.«Методи, форми та засоби державного регулювання інвестиційної 

діяльності в Україні», http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Boichuk6.pdf, №1 

(2), 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1.«Інвестиційна складова як основна компонента інноваційної моделі 

розвитку економіки України», ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Правове забезпечення розвитку національних інноваційних 

систем в умовах глобалізаціїї» 14 листопада 2016 р., Харків, 0,4 друк. арк. 

2.«Роль адміністративних засобів державного регулювання інвестиційної 

діяльності», Круглий стіл «Проблеми реформування господарсько-правового 

механізму розвитку національної економіки», присвячений 25-річчю кафедри 

господарського права Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого 19 грудня 2016 р., Харків, (надано до редакції 0,3 друк. 

арк.) 

8. Денисова Р.О., к.ю.н., доцент 

«Колективне управління в мережі Інтернет», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,7 друк. арк. 

Статті: 

1.«Колективне  управління майновими авторськими та (або) суміжними 

правами в Інтернеті», «Юрист України», № 1–2 (34–35), 0,6 друк. арк. 

2.«Колективне  управління майновими авторськими та (або) суміжними 

правами в Україні: стан та перспективи», «Право та інноваційне 

суспільство»,  № 2, 0,6 друк. арк. 

3.«Питання ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій», «Теорія і  

практика правознавства», № 1 (9), 0,5 друк. арк. 

9. Погрібний Д.І., к.ю.н., доцент 

http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Boichuk6.pdf
http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2016/06/Boichuk6.pdf
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«Закордонний досвід правової регламентації діяльності суб’єктів 

корпоративного прав»,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,6 друк. арк. 

Статті: 

1.«Закордонний досвід правової регламентації діяльності суб’єктів 

корпоративного права», «Економічна теорія та право», № 4 (27), 0,6 

друк.арк. 

2.«Особливості правового забезпечення адаптації вітчизняної економіки в 

умовах сучасного світового ринку», «Юрист України», № 3–4 (36–37), 0,6 

друк.арк.  

Тези:  

1. «Актуальні питання правового забезпечення адаптації вітчизняної 

економіки в умовах сучасного світового ринку», Міжнародна науково-

практична конференція молодих учених «Юридична осінь 2016» 

15 листопада 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

2. «Основні тенденції правової регламентації корпоративних правовідносин в 

світлі виконання Угоди про асоціацію України з ЄС», Круглий стіл 

«Проблеми реформування господарсько-правового механізму розвитку 

національної економіки» грудень 2016 р., м. Харків,  (надано до редакції 0,2 

друк. арк.) 

10. Щокіна О.О., к.ю.н., доцент 

«Застосування принципу автономії волі при вирішенні 

зовнішньоекономічних спорів»,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті:  

1.«Арбитражное соглашение и соглашение о применимом праве во 

внешнеэкономических обязательствах», «Економічна теорія та право», 

0,7 друк. арк. 

2.«Проблемы определения права, регулирующего действительность 

арбитражного соглашения», «Legea si viata»,  № 12, 0,8 друк. арк. 
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Тези:  

1.«Міжнародна академічна мобільність викладачів вищих навчальних 

закладів України», 10-та конференція Школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Сучасні 

практики вищої юридичної освіти і педагогіки» червень 2016, м. Харків, 

0,3 друк.арк. 

11. Таран Л.В., к.ю.н., доцент 

«Проблеми правового забезпечення господарювання в сфері дошкільної 

освіти», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті: 

1.«Питания господарско-правового забезпечення діяльності в сфері освітніх 

послуг», «Теорія і практика правознавства», № 2, 0,6  друк. арк. 

2.«Правове забезпечення альтернативних форм навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», «Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică», № 6, 0,6 

друк. арк. 

Тези: 

1.«Напрямки модернізації юридичної освіти», 10 Конференція школи 

педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого «Сучасні практики вивчення юридичної освіти і 

педагогіки», 0,3 друк. арк.  

12. Кудрявцева В.В., к.ю.н., асистент 

«Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики», 

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,3 друк.арк. 

Стаття: 

1.«Інвестиційна політика держави як інструмент регулюючого впливу на 

інвестиційну діяльність», «Економічна теорія та право», № 4, 0,7 друк. арк. 

Тези: 
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1.«Засоби реалізації правової інвестиційної політики та інвестиційний 

ринок», Круглий стіл «Актуальні питання цивільного та господарського 

права» 24 грудня 2015 р., м. Полтава, (видано у 2016 р. 0,3 друк. арк.) 

2.«Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної 

політики», Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Правове 

забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 

глобалізації ІІ», 14 листопада 2016 р., м. Харків, 0,3 друк. арк. 

13. Кузьміна М.М., к.ю.н., доцент 

«Проблеми розвитку господарсько-правового регулювання ринку 

альтернативної енергетики», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті: 

1.«Реформа ринку електроенергії в Україні», «Право та інновації», № 2, 0,6 

друк. арк. 

2.«Систематизація законодавства у сфері відновлювальної енергетики», 

«Економічна теорія та право», № 2 (25), 0,6 друк. арк. 

Тези: 

1.«Реформа ринку електроенергії як фундамент для розвитку 

відновлювальної енергетики», Науково-практична конференція 

«Відновлювальна енергетика та енергоефективність у XXI столітті» 23-24 

вересня 2016 р., м. Київ,  0,3 друк. арк. 

2.«Особливості інноваційного розвитку у сфері відновлювальної 

енергетики», Міжнародна науково-практична Інтернет конференція «Правове 

забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 

глобалізації» 14 листопада 2016 р.,   0,3 друк. арк. 

14. Давидюк О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Основні засади господарсько-правового регулювання відносин у сфері обігу 

технологій»,   1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,8 друк. арк. 

Статті: 
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1.«Господарсько-правові особливості правового режиму інформаційного 

втілення технології та інформації  про технологію», «Право та інноваційне 

суспільство», № 3 (4), 0,7 друк.арк. 

2.«Господарсько-правове регулювання обігу експериментального 

конструювання технології», «Право та інноваційне суспільство», № 1 (6), 0,7 

друк. арк. 

Тези: 

1.«Окремі аспекти господарсько-правового регулювання обігу технологій у 

формі її експериментального конструювання», Круглий стіл «Актуальні 

питання цивільного та господарського права» 24 грудня 2015 р., м. Полтава, 

(видано у 2016 р. 0,2 друк. арк.) 

2.«Господарсько-правові аспекти використання публічної інформації про 

технологію у формі відкритих даних», Всеукраїнська науково-практична 

конференція 11 грудня  2015 р.,  м. Харків, м. Київ,  (видано у 2016 р. 0,2 

друк. арк.) 

15. Шовкопляс Г.М., к.ю.н., доцент   

«Адаптація правового статусу та компетенції Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку до стандартів міжнародних організацій, які 

здійснюють регулювання фондового ринку»,  1,5  друк. арк. 

Опубліковано 5,6 друк. арк. 

Монографія: 

1.«Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в 

Україні» / С. В. Глібко, Г. М. Шовкопляс, І. О. Ониськів.- Х.: Право, 2016,   

розділ 1, підрозділи 3.1, 3.2 розділу 3, підрозділ 4.1 розділу 4,  4,5 друк. арк. 

Стаття: 

1.«Щодо визначення ліцензійних умов провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку», «Підприємництво, господарство і право», № 10,  0,5 

друк. арк. 

Тези: 
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1.«Законодавчі засади щодо компетенції Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку в системі господарського законодавства», 

Всеукраїнська науково-практична конференція «25 років господарській 

юрисдикції в Україні: досвід та перспективи» 20 травня 2016 р., м. Харків, 

0,2 друк. арк. 

2.«Щодо прозорості та доступності інформації на ринках фінансових 

послуг», Науково-практичний круглий стіл «Правові питання трансформації 

інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного 

розвитку України»  27 квітня 2016 р., м. Київ , 0,2 друк. арк. 

3.«Щодо визначення ліцензійних умов провадження діяльності із залучення 

коштів установників управління майном для здійснення операцій з 

нерухомістю»,  ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 

глобалізації» 14 листопада 2016 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

16. Остапенко Ю.І., к.ю.н., асистент 

«Історія розвитку  національного господарського законодавства»,  1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 2,8 друк. арк. 

Статті: 

1.«Предмет господарського права та законодавства України в умовах 

соціодинаміки», «Проблеми законності», № 132, 0,5 друк. арк. 

2.«Третій етап розвитку господарського законодавства України: його 

систематизація», «Економічна теорія та право», № 121, 0,5 друк. арк. 

3.«Законодавче регулювання відносин у сфері господарювання: порівняльно-

правовий аспект», «Економічна теорія та право», № 121, 0,6 друк. арк. 

4.«"Економічне право" як результат макросистематизаційних процесів у 

системі законодавства: постановка проблеми», «Проблеми законності», 

№ 133, 0,6 друк. арк. 

5.«Економічна система як цілісний об’єкт регулювання», «Юрист України», 

№ 3-4 (36-37), 0,6 друк. арк. 
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17. Швидка Т.І., к.ю.н., асистент 

«Проблеми ефективності сучасного правового механізму забезпечення 

економічної конкуренції», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,8 друк. арк. 

Статті: 

1.«Напрями господарсько-правової політики щодо демонополізації 

національної економіки», «Економічна теорія та право», № 3 (22), 

0,7 друк.арк. 

2.«Антиконкурентні узгоджені дії як система окремих складів господарських 

правопорушень», «Економічна теорія та право», № 1 (24), 0,7 друк.арк. 

3.«Удосконалення механізму господарсько-правової відповідальності у сфері 

економічної конкуренції», «Економічна теорія та право», № 2 (25), 

0,7 друк.арк. 

4.«Впровадження та застосування програми «leniency» в законодавство 

України за анти конкурентні узгоджені дії», «Економічна теорія та право», 

№ 4 (27), 0,7 друк.арк. 

1.3.  Вказати викладачів, які не виконали НДР- доц. Битяк О.Ю. не 

виконав НДР за 2016 р., ас. Ваксман Р.В. не виконала НДР за 2016 рік через 

те, що знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору. Викладачі кафедри у звітному році не 

здійснювали діяльність на госпдоговірних засадах. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми: «Правове забезпечення реалізації політики держави на 

пріоритетних напрямах економічного розвитку та у сфері екологічної 

безпеки» (номер державної реєстрації - № 0111U000962), науковим 

керівником цієї ЦКП є д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.  

Актуальність виконаних річних робіт полягає у напрацюванні змістовних 

положень господарсько-правової політики держави, що через свій вплив на 
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модернізацію господарського законодавства має інструментально 

забезпечити ефективність економічної політики держави та її окремих 

напрямів. 

      1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Авторські 

свідоцтва та патенти відсутні. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. Узагальнюючи наукові 

здобутки робіт членів кафедри господарського права, можна стверджувати, 

що вони спрямовані на підвищення ефективності господарсько-правового 

регулювання економічних відносин шляхом удосконалення конституційно-

правової бази їх регулювання; удосконалення існуючих механізмів 

регулювання господарсько-виробничих та організаційно-господарських 

відносин; подолання прогалин в господарсько-правовому забезпеченні 

інноваційних, енергетичних, інформаційних та інших відносин в сфері 

господарювання. 

В науковій новизні проф. Задихайла Д.В.  обґрунтовано  необхідність 

досягнення суспільно-політичної згоди щодо основних положень 

«Загальнонаціональної концепції економічного розвитку України» між 

консолідованими інтересами основних груп суб’єктів економічної системи з 

приводу: структури розподілу власності на основні економічні активи;  ролі і 

місця державного сектору в національній економіці; ролі і місця малого і 

середнього підприємництва; ролі і місця господарських організацій 

транснаціонального рівня; ролі і місця іноземних інвестицій в національній 

економіці; ролі і місця інноваційної та екологічної складових в економічному 

розвитку; характеру і функцій державного регулювання економічних 

відносин;  гарантій та сфери реалізації свободи підприємницької діяльності; 

забезпечення споживчих прав громадян; забезпечення трудових прав 

громадян. 

Ґрунтуючись на положеннях конституційного економічного порядку, 

Загальнонаціональна концепція економічного розвитку, як суспільно-

політичний документ цивілізаційного вибору, має стати джерелом 
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формування економічної та господарсько-правової політики держави.  

Встановлено, що конституційний економічний порядок в Україні 

ґрунтується на закріпленні в Конституції України основних інститутів 

функціонування національної економічної системи, а також механізмів їх 

розмежування та взаємодії з політичною, соціальною, інформаційною 

системами суспільства та імперативно визначає принципові положення та 

чинники економічної та господарсько-правової політики держави, правового 

господарського порядку, спрямовуючи їх на забезпечення основних 

конституційно-правових цінностей. 

Запропоновано структурно виділити в тексті Конституції України 

окремий підрозділ «Економічна система», предметом якого має стати 

комплексне конституційно-правове закріплення засад функціонування 

національної економічної системи в межах окремого і цілісного 

конституційно-правового інституту, а саме – конституційного економічного 

порядку. Завданнями такої інституціалізації мають стати:  модернізація 

відповідного нормативного матеріалу в Основному Законі; систематизація 

відповідних норм, для забезпечення системного характеру розвитку 

господарського законодавства; здійснення необхідної деталізації 

конституційно-правового регулювання для посилення впливу норм 

Основного Закону на формування господарського законодавства України; 

посилення системно-структурних зв’язків між нормами Основного Закону, 

особливо щодо компетенції органів публічної влади в економічній сфері; 

розширення можливостей для застосування засобів конституційної 

юрисдикції з питань змісту законодавчої урегульованості господарських 

відносин.   

В ході дослідження доц. Мілаш В.С. актуалізовано питання 

розмежування юрисдикції різних країн щодо встановлення правил поведінки 

у сфері електронної комерції з урахуванням здійснених на міжнародному 

рівні спроб сегментування мережі Інтернет. З'ясовано, що Модельний закон 

СНД про основи регулювання Інтернету хоча й сегментує мережу Інтернет, 
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проте «заземлює» саму віртуальну взаємодію учасників інтернет-відносин. 

Встановлено, що у вітчизняному законодавстві вирішення означеного 

питання здійснено також не з урахуванням спроб сегментування Інтернет - 

простору, а через квазітериторіальний принцип здійснення юрисдикції 

держави – шляхом «прив’язування» електронних комерційних трансакцій до 

географічних кордонів діяльності суб’єктів електронної комерції. 

Встановлено неузгодженість та суперечливість положень ЗУ «Про 

електронну комерцію» та ЦК України в частині визначення характеру 

співвідношення понять «електронний договір» - «електронна форма 

договору» –  «письмова форма договору», а також «електронний правочин» -  

«електронна форма правочину» - «письмова форма правочину». Аналіз 

положень ЗУ «Про електронну комерцію» свідчить про визнання можливості 

укладання електронного договору не тільки у письмовій формі, та визначає 

умови, за яких цей договір прирівнюється до договору, укладеного в 

письмовій формі. Натомість ЦК України беззастережно розглядає електронну 

форму правочину як різновид письмової. 

  Запропоновано розмежування понять «електронний договір» та 

«договір з електронним елементом». При визначенні електронного договору 

законодавець  робить наголос на спосіб та/або процедуру його укладення за 

допомогою електронних засобів взаємодії, тоді як «електронні елементи» 

можуть бути репрезентовані не тільки способом укладення договору (через 

мережу Інтернет) та його електронною формою, а й електронним об’єктом 

договору, створеним у віртуальному просторі (електронним 

товаром/послугою), електронною  торговельною мережею (електронними 

магазинами, електронними концентраторами) через яку здійснюється 

договірна трансакція, віртуальними посередниками сторін договору 

(електронними агентами), електронними розрахунками за договором тощо.  

Подальший розвиток отримав підхід щодо класифікації електронних 

договорів за  функцією, яку виконує Інтернет в процесі формування та 

реалізації договірних зв’язків. Зокрема, визначено три основні класифікаційні 



 15 

групи електронних договорів: (1) договори, що укладаються в мережі 

Інтернет, однак виконуються поза межами електронного середовища; (2) 

договори, що можуть укладатися як у мережі Інтернет, так і поза її межами, 

однак їх виконання завжди відбувається у межах електронного середовища; 

(3) договори, що, як правило, укладаються та виконуються в мережі Інтернет. 

Найбільш поширеними підвидом договорів, що належать до третьої групи є 

мережевий договір, що забезпечує функціонування глобальної комп’ютерної 

мережі, її інфраструктуру (такими є договори із провайдерами та інтернет - 

компаніями про надання послуг доступу до мережі Інтернет, про надання 

телекомунікаційних послуг електрозв`язку, про надання телекомунікаційних 

послуг електрозв’язку із захищеного доступу до мережі Інтернет тощо). 

Визначено, що особливості договірних зв’язків у сфері електронної 

комерції зумовлені моделлю відносин, що виникають та/або реалізуються у 

віртуальному просторі. Різне використання суб’єктами господарювання 

можливостей мережі Інтернет для досягнення своїх цілей зумовлює 

виокремлення трьох базових моделей відносин, що виникають у сфері 

електронної комерції: 1) моделі інформаційно-рекламного інтернет-

підтримання неелектронного бізнесу; 2) моделі продажу традиційних товарів 

і послуг  (створених у межах неелектронного бізнесу) через мережу Інтернет; 

3) моделі інтернет-підприємства (віртуального підприємства). 

  З’ясовано, що сучасною практикою багатьох країн є визнання 

можливості укладення ліцензійних договорів на поширення вільного 

програмного забезпечення у спрощеному порядку – через мережу Інтернет. 

Актуалізовано проблему відставання вітчизняного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності та ліцензійної практики від сучасних тенденцій 

розвитку електронного середовища та нових (мережевих) технологій. По-

перше, ЦК України вимагає укладення договору щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності тільки в письмовій формі, 

недодержання якої нікчемить договір; по-друге, положення вітчизняного 

законодавства у сфері інтелектуальної власності не містять прямої відповіді 
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на питання про можливість віднесення вільної публічної ліцензії до 

ліцензій іншого виду, що не суперечить закону. 

Доц. Селівановою І.А. обґрунтовано висновок, що на початкових 

етапах  формування національного законодавства з питань відчуження 

державного майна законодавець допускав існування різноманітних  способів 

відчуження.  Характерними рисами багатьох з них були непрозорість, 

відсутність конкурентних засад відчуження і, відповідно, неадекватна оцінка 

державного майна, за якою здійснювалось відчуження, значна корупційна 

складова тощо.  З  накопиченням негативного досвіду використання таких 

способів відчуження державного майна законодавець унеможливлює їх 

застосування, встановлюючи прямі заборони на їх використання.    

Обґрунтовано висновок, що наразі основними способами відчуження  

державного майна є дві незалежні процедури, що  відрізняються: а) 

джерелами правового регулювання, б) суб’єктами, що ухвалюють рішення 

про відчуження; в) процедурою відчуження; г) отримувачем коштів від 

відчуження державного майна. Це: а) приватизація; б) неприватизаційне 

відчуження.   

Зроблено висновок, що законодавець необґрунтовано розширює коло   

суб'єктів державного сектора економіки, встановлюючи особливості 

правового регулювання не тільки для тих, що визначені ст. 22 ГКУ, а й для 

суб’єктів, що не підпадають під це визначення, зокрема, в  яких держава є 

міноритарним учасником. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства. 

Обґрунтовано висновок про направленість Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних 

бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання 

інвестицій в Україні» на усунення недоліків законодавства, визначених 

Концепцією  розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-

2018 роки. 
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Здійснена подальша наукова розробка історії виникнення та розвитку 

загальних засад  функціонування державної власності. 

Доц. Барахтян Н.В. надано аналіз процесу реформування банківської 

системи України з точки зору господарсько-правового регулювання. 

Запропоновано власне визначення цього поняття. Автором досліджено 

основні новели законодавства у сфері реформування банківської системи та 

надані пропозиції щодо його подальшого удосконалення. 

Наукова новизна отриманих результатів доц. Шевердіної О.В. полягає 

у тому, що на підставі аналізу наукових праць та законодавства у сфері 

регуляторної політики запропоновано власне авторське визначення 

державної регуляторної політики у сфері господарювання як напряму 

державної економічної політики, з метою забезпечення ефективного впливу 

держави на економічні й соціальні процеси та оптимізації адміністративно-

правового регулювання економічних відносин, спрямований на 

вдосконалення правового регулювання господарських відносин між 

органами державної влади та іншими суб’єктами регуляторного впливу та 

суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно 

недоцільних та неефективних регуляторних актів, оптимізацію меж 

втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання. Наголошено на 

необхідності встановлення обов’язкових правил та єдиної процедури, які 

забезпечували б незворотність та послідовність державної регуляторної 

політики. 

Доц. Товкуном І.М. здійснено комплексне дослідження міжнародних 

засобів захисту іноземних інвестицій. 

Виявлено ряд основних проблем законодавчого регулювання захисту 

іноземних інвестицій в Україні. 

Доц. Бойчуком Р.П. доведено, що на інвестиційну політику України і 

її нормативно-правове забезпечення значний вплив здійснюють інтеграційні 

процеси, що відбуваються останнім часом у світі. Це є схожою ознакою в 

регулюванні інвестиційної діяльності в Україні і в зарубіжних країнах. Проте 
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є і деякі відмінності, які Україні варто було б урахувати на 

шляхуформування ефективної інвестиційної моделі держави. Наприклад, у 

США Україна могла б запозичити строгу систему контролю за інвестиційною 

діяльністю; у Японії – розбірливість у потенційних інвесторах; у Франції – 

політику зниження ризику вкладених до інвестиційних фондів грошових ко 

штів; у Великобританії – ефективну пільгову політику; у Німеччині – 

систему «попереднього повідомлення влади» і т. д. Усе це дозволило б нашій 

державі найуспішніше влитися в систему світового господарства і зайняти 

своє місце серед експортно-імпортного обороту у світі. А єдиний політико-

економічний курс у сфері розвитку іноземної інвестиційної діяльності, 

вживаний в усіх вищепозначених розвинених зарубіжних країнах, і зовсім 

повинен стати деяким «шаблоном» для України з метою формування 

ефективної системи інвестиційного законодавства. 

Проблемою інвестиційного процесу в українській економіці є його 

орієнтація на дешеві і короткострокові методи оновлення виробничого 

апарату. Існує тенденція до підвищення витрат на капітальний ремонт, тобто 

попит пред'являється на компоненти технічного устаткування, які можна 

замінити без довгострокових інвестицій в основний капітал, за рахунок 

оборотного капіталу, придбання основних засобів, Які булі в користуванні. 

Цей процес робить негативний вплив на відтворення основних фондів, 

оскільки капітальний ремонт, чи заміна на інше застаріле обладнання 

відновлює лише колишню продуктивність засобів праці. Така практика в 

довготривалому аспекті призводить до економічної і технологічної стагнації, 

а також до " недоотримання" прибутку потенційно можливою при своєчасній 

заміні основних фондів. Нині особливо гостро стоїть проблема оновлення 

активної частини основних фондів, якісної зміни технологічного рівня 

виробництва і підвищення його ефективності. У рамках цього завдання 

необхідна  розробка довгострокова стратегія інвестування до основних 

фондів з метою отримання максимального прибутку. Саме такий критерій 
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повинен стати  стрижнем  політики правового регулювання залучення 

національних та іноземних інвестицій.   

Доц. Денисовою Р.О. проаналізовано Директиву про колективне 

управління авторськими і суміжними правами та мультимедійному 

ліцензуванню музичних творів, використовуваних онлайн на внутрішньому 

ринку (2014 рік).Основною метою її прийняття  є встановлення стандартів 

для менеджменту організацій колективного управління, який повинен 

гарантувати правовласникам те, що він діє в їх інтересах. Її загальніполітичні 

цілі такі: модернізувати та удосконалити стандарти управління, економічну 

прозорість всіх організацій коллективного управління ЄС, забезпечуючи тим 

самим   правовласників           точною          інформацією     про використання 

їхніх об’єктів та своєчасною виплатою роялті; 

сприяння рівних умов для мульти-територіального ліцензування музики 

онлайн; створити інноваційні та динамічні структури для ліцензування на 

кордонах, яке сприятиме подальшому розвитку в створенні законних 

музичних онлайн-сервісів.  Вбачається необхідним вивчити досвід і практику  

країн ЄС  та імплементувати  вказані заходи до національного законодавства  

щодо діяльності ОКУ. 

Наукова новизна отриманих результатів доц. Погрібного Д.І.  

полягає у такому: 

проведено аналіз правової регламентації діяльності закордонних 

суб’єктів корпоративних правовідносин; 

досліджено тенденції та вплив закордонних суб’єктів корпоративних 

правовідносин на розвиток сучасної світової економіки; 

визначено сучасні завдання щодо гармонізації та адаптації 

вітчизняного законодавства до корпоративного законодавства ЄС. 

У результаті наукових досліджень доц. Щокіна О.О. з’ясувала, що 

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 
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неукладеним. Застосовне право не є ані додатковою, ані, тим більш, 

істотною умовою арбітражної угоди. 

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. 

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. 

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 
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права, така домовленість буде мати силу і обране сторонами право буде 

застосовано державним судом.  

Необхідність розмежування арбітражного застереження і умови про 

застосовне право підкреслюється в Керівних принципах зі складання 

міжнародних арбітражних застережень 2010 р., підготовлених Міжнародною 

асоціацією юристів.  

Доц. Таран Л.В. досліджено 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. 
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Особливу увагу приділено вивченню видів послуг та їх класифікація, що 

надаються у різних закладах системи седньої 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 безпосередньогї 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. 

В процесі роботи над темою дослідження ас. Кудрявцевою В.В. були 

отримані результати з такими характеристиками: 

встановлено, що метою інвестиційної політики держави є створення 

привабливого інвестиційного клімату і розвиток інфраструктури 
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інвестиційної діяльності для забезпечення сталого економічного зростання 

та підвищення життєвого рівня населення. Але мета інвестиційної політики, з 

точки зору дослідників економічної теорії, не є постійною, а може 

змінюватись залежно від умов економічного розвитку країни. Визначення 

основних напрямків економічної політики держави має надзвичайно важливе 

значення, адже кожний з них має стати центром системи, що утворює певну 

конфігурацію об’єднаних засобів державного регулювання, що спрямовані на 

ефективне виконання тієї чи іншої функції держави у галузі ринкових 

економічних відносин. 

Визначено, що напрями економічної політики такі як, структурно-

галузева, амортизаційна, податкова, грошово-кредитна політика тощо є 

безпосереднім чином взаємопов’язаними з інвестиційною політикою і 

обумовлюють одна одну. Більш того, названі напрями економічної політики 

можуть бути представлені як складна ієрархічна система, в якій виникають 

власні внутрішні ефекти функціонування. Як наслідок виникають питання: 

господарсько-правового забезпечення реалізації інвестиційної політики 

держави; визначення такого специфічного об’єкту державної інвестиційної 

політики як інвестиційний ринок; правового визначення інвестиційної 

політики держави; виокремлення такої складової державної інвестиційної 

політики, що входить водночас до складу і загально-правової політики 

держави, як правова інвестиційна політика держави.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження доц. 

Кузьміної М.М. полягає у такому:  

Україна має створити конкурентний енергоринок та підключитися до 

європейської енергосистеми ENTSO-E після 2020 року, що важко буде 

зробити за наявності монополістів на ринку. Законодавство в цій сфері, над 

яким зараз ведеться активна робота має запроваджувати поетапну 

лібералізацію ринку, що зазвичай передбачає виконання певних шагів: 

реструктуризація (розділення діяльності генерації, передачі, розподілу та 

постачання, розукрупнення вертикально інтегрованих компаній); 
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розмежування ринків різних джерел енергії та підтримання конкуренції на 

них (конкуренція в роздрібній торгівлі, доступ нових учасників); 

регулювання (створення незалежного регулятора та надання доступу до 

мережі сторонніх виробників, стимулююче регулювання передавальних та 

розподільчих мереж); приватизація та дозвіл власності нових суб’єктів. 

Особливу увагу слід звернути на вирішення таких питань: 

гарантування незалежності та визначення повноважень Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг; створення незалежних структур для передачі та розподілу 

електроенергії (розмежування видів діяльності, розукрупнення вертикально 

інтегрованих компаній); визначення правового режиму діяльності невеликих 

виробників, що одночасно є і споживачами, які не зможуть повноцінно 

покрити витрати на приєднання до мережі і потребуватимуть спеціального 

державного стимулювання; запровадження інституту енергетичного 

омбудсмена. 

Аналіз нормативно-правових актів у сфері відновлювальної енергетики 

показує, що законодавство в цій сфері сформовано нерівномірно, адже деякі 

питання неврегульовані зовсім, а деякі ключові нормативно-правові акти 

носять декларативний характер.Так, Концепції, стратегії,  що виступають 

правовою формою реалізації енергетичної політики мають чітко відображати 

реальну ситуацію розвитку відносин, передбачати конкретні досяжні цілі та 

засоби реалізації у чітко встановлені терміни, а вони сьогодні часто носять 

декларативний характер. Програми розвитку мають бути загальнодержавного 

(національного) та регіонального рівнів. 

Серед завдань розвитку нормативно-правової̈ бази в сфері 

відновлювальної енергетики слід виділити необхідність: в рамках реалізації 

третього енергетичного пакету ЄС, прийняття Закону України “Про 

Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і 

комунальних послуг (НКРЕКП)”, а також закону “Про ринок електроенергії”; 

розширення Закону України “Про альтернативні джерела енергії” як базового 
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закону у сфері альтернативної енергетики, що має бути центральним 

нормативно-правовим актом у цій сфері, містити основні положення щодо 

державного регулювання та стимулювання альтернативної енергетики з 

чіткими механізмами реалізації. Вдосконалення також потребує спеціальне 

законодавство щодо розвитку виробництва енергії з окремих видів 

відновлювальних джерел шляхом прийняття окремих нормативно-правових 

актів щодо регулювання певних джерел, враховуючи особливості 

виробництва енергії за кожним напрямом. Необхідним є доопрацювання 

законодавства у сфері технічного забезпечення функціонування 

енергетичного ринку та ринку відновлювальної енергетики, а також 

приведення його до європейських стандартів, а саме спрощення процедури 

затвердження поворотної фінансової допомоги при підключенні об’єктів 

відновлювальної енергетики, прийняття Кодексу електричних мереж, 

вдосконалення законодавства в частині встановлення та розмежування 

відповідальності суб’єктів електроенергетики та споживачів, тобто 

визначення того, хто повинен відповідати за якість, а також можливості 

власника та споживача домовитися про це у договорі. 

 У ході проведеної науково-дослідної роботи доц. Давидюком О.М. 

доведено, що чинне законодавство України не містить чіткого розмежування 

понять інформаційне втілення технології та інформації про технологію. 

Запропоновано фіксацію вказаних категорій за наступним принципом: 

інформаційне втілення технології це система інформації про те дії, які 

необхідно вчинити суб’єкту господарювання для втілення технології до 

цілісного майнового комплексу суб’єкта господарювання, інформацію про 

процеси і послідовність перетворення речовин і енергії для досягнення 

визначеного технологією кінцевого результату, обсяг якої дозволяє 

відтворити технологію у її матеріальному втіленні (у формі механізмів, 

обладнання, устаткування, дослідного зразку, відокремленої технологічної 

лінії). В той же час інформація про технологію має являти собою категорію 

яка є значно вужчою за обсягом технічних даних про конкретне технологічне 
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рішення, покладене в основу такої технології, за описанням принципів 

роботи тих об’єктів права інтелектуальної власності, які покладені в його 

основу, а має являти собою лише відомості щодо обґрунтування доцільності 

використання технології, про її особливості та переваги, наявність попиту на 

отримані результати і аналогічних товарних пропозицій, про економічну 

раціональність втілення (розрахунки потенційної здатності приносити 

прибутки, бізнес-плани, прогнози, аналітичні дослідження і т. ін.). 

Обґрунтовано, що інформації про технологію доцільно надати статус 

публічної інформації, із правовими механізмами її поширення, визначеними 

спеціальним нормативно-правовим актом Законом України «Про доступ до 

публічної інформації». Це дозволить забезпечити вільний доступ суб’єктів 

господарювання до відомостей про такі технології, що пришвидшить процес 

їх втілення до виробничого сектору національної економіки України та 

дозволить створити передумови для реалізації принципу пріоритетності 

національного використання вказаних об’єктів. 

Доведено, що поняття інформації про технологію доцільно поєднати із 

державною реєстрацією таких об’єктів, проведенням досліджень на патенту 

чистоту та експертним дослідженням на предмет відповідності технології 

вимогам встановленим чинним законодавством України. Саме після таких 

дій держава може забезпечити більш високу вірогідність настання того 

економічного ефекту, який здатна привнести технологія конкретному 

суб’єкту господарювання та дозволить «відфільтрувати» можливість 

використання псевдо-технологій та технологій які не є новими на території 

нашої держави і на світовому рівні. 

Обґрунтовано, що винахід є складовою частиною технології, визначає 

її головні та визначальні технічні характеристики і на доктринальному рівні 

ці об’єкти співвідносяться як частина цілого. Винахід набуває ознак 

технології тоді, коли автор винаходу починає роботи із технічного 

доопрацювання, вдосконалення свого винаходу для його виділення до 

конкретного виробничого процесу визначеного суб’єкта господарювання, 
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оскільки ці роботи не охоплені поняттям промислової придатності, через 

те, що при її визначенні не приймається до уваги можливість втілення в 

конкретний виробничий процес, а лише абстрактна можливість застосування 

такого винаходу у промисловості. Технологія відрізняється від винаходу 

наступним: (а) технологія являє собою поєднання декількох об’єктів права 

інтелектуальної власності, як таких, що вже отримали правову охорону так і 

таких які наділені ознаками охороноздатності проте не отримали таку 

охорону через певні обставини, в той же час, винахід це завжди один об’єкт, 

якщо мова йде про поєднання декількох однорідних об’єктів, наділених 

ознаками винаходу, то реєстрація прав відбуватиметься на кожен із цих 

об’єктів окремо; (б) всі частини технології поєднані між собою єдиним 

функціональним призначенням – виробництво товарів/надання послуг і 

охоплюють собою весь виробничий алгоритм цієї діяльності від 

використання сировини до появи готової продукції, в той же час винахід 

може використовуватись лише як частина певного технічного процесу і не 

завжди опосередковує весь виробничий цикл; (в) результат використання 

технології наділений такими споживчими властивостями рівень яких не був 

відомий раніше, чи існуючий рівень технологічного розвитку не надавав 

можливості їх отримання, або ж використання технології дозволяє істотно 

здешевити процес отримання такого результату, чи результат такого 

використання являє собою нову технологію, в той же час винахід може і не 

надавати істотного економічного чи технічного результату. Для визначення 

корисності винаходу достатньо лише того, що він надає будь-яку користь, 

яка не завжди має переноситись на кінцевий результат виробничої діяльності 

– готову продукцію. 

Запропоновано наступне визначення експериментального 

конструювання технології – це матеріалізована форма інформаційного 

втілення технології, створена суб’єктами трансферу технологій в процесі її 

комерціалізації, є працездатною та придатною для проведення подальших 

технологічних робіт і випробувань, або доведення до промислового 
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використання.  Доведено, що експериментальне конструювання технології 

має бути імплементовано до національного правового поля як специфічний 

об’єкт нормативного впливу із наступними ознаками:  

Являє собою систему приладів, машин, механізмів устаткування, 

обладнання, поєднаних між собою матеріально-просторовим та 

функціональним призначенням; 

Спрямована на досягнення мети технології (1) при її використанні у 

виробничих процесах утворюється можливість отримати результат (у вигляді 

товарів чи послуг), що наділений споживчими властивостями які не були 

відомі (чи не досяжні) раніше; 2) в результаті її використання створюються 

товари чи послуги які наділені споживчими властивостями які значно 

переважають за своїми якісними характеристиками аналогічні об’єкти, що 

вже створюються в національній економіці; 3) в результаті її функціонування 

створюються об’єкти, що в свою чергу наділені властивостями технології); 

є результатом комерціалізації інформаційного втілення технології; 

є працездатною (дозволяє досягти визначеної мети існування); 

є придатною для проведення подальших робіт із доведення до 

можливості використання в межах цілісного майнового комплексу суб’єкта 

господарювання, або ж до проведення подальшої інтелектуальної роботи по 

покращенню її властивостей та основних економічних показників 

функціонування. 

Обґрунтовано, що експериментальне конструювання технології має 

бути віднесено до основних виробничих фондів суб’єкта господарювання та 

визначено чинним законодавством України як специфічний різновид майна у 

складі цілісного майнового комплексу суб’єкта господарювання. 

Виконана науково-дослідницька робота доц. Шовкопляс Г.М. 

дозволила дійти таких основних результатів: 

Державне регулювання ринку фінансових послуг є системаформ, 

методів державного впливу на учасників ринку фінансовихпослуг, заснована 

на принципах (засадах) господарського правопорядку, основною метою 
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застосування яких є задоволення соціально-економічних потреб споживачів 

фінансових послуг та реалізація господарської діяльності учасників ринку, 

яка реалізуються за допомогою сукупності засобів регулювання, заснованих 

на діючому законодавстві та виконання функцій державних регуляторів. 

Контроль, як форма державного регулювання на ринку фінансових 

послуг, – це діяльність суб’єктів організаційно-господарських повноважень 

НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Антимонопольного комітету України, їх 

органів територіальних та інших, що реалізують свої повноваження з метою 

забезпечення належного функціонування й виконання зобов’язань кожного із 

суб’єктів ринку фінансових послуг у чітко визначених межах і відповідно до 

норм чинного законодавства у формі ревізій, перевірок, аудиту й фінансового 

моніторингу за допомогою таких засобів, як реєстрація, ліцензування й 

нагляд. 

Пруденційний нагляд – захід впливу на діяльність суб’єктів ринку 

фінансових послуг, що реалізується органами, які здійснюють державне 

регулювання, та має на меті забезпечення стабільного та належного 

функціонування ринку фінансових послуг в цілому, а також захист прав 

споживачів фінансових послуг шляхом встановлення звітності, моніторингу 

та реагування відповідних органів влади на порушення норм законодавства 

та надання звітності 

Ас. Остапенко Ю.І. дослідила історичні передумови сучасного 

господарського законодавства; розробила історичні етапи останнього; 

встановила передумови виникнення кодифікаційних процесів в Україні в 

галузі господарювання, провела порівняльно-правовий аналіз господарського 

законодавства країн Европи з національним господарським правом. 

У ході проведення наукової дослідної роботи ас. Швидкою Т.І. було 

досліджено проблему кваліфікації антиконкурентних узгоджених дій:   

визначено необхідність більш чіткої законодавчої регламентації АУД, 

зокрема щодо законодавчого закріплення вичерпного переліку АУД; 



 30 

запропоновано доповнити класифікацію АУД в залежності від різних 

критеріїв:  

– залежно від характеру взаємовідносин учасників на ринку, АУД 

поділяються на горизонтальні, вертикальні, конгломератні та змішані;  

– залежно  від  кінцевої  мети на антиконкурентні узгоджені дії: щодо 

ціноутворення; щодо  диференціації  продукції; щодо бар’єрів входження на 

ринок та проти конкурентів; 

– залежно від зв’язку між суб’єктами на прямі та непрямі; 

– залежно від форми домовленості учасників змови на формальні 

(офіційно укладені договори) і неформальні. 

Досліджено проблему застосування відповідальності за порушення 

конкурентного законодавства: 

визначено, що серед видів відповідальності, передбачених 

законодавством, деякі види взагалі не застосовуються, через недосконалу 

систему виявлення правопорушень та процедуру притягнення до 

відповідальності, зокрема це стосується адміністративної відповідальності 

посадових особ, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю; 

обґрунтовано доцільність внесення змін до законодавства стосовно 

строків та порядку притягнення до адміністративної відповідальності, а 

також розширення повноважень АМКУ з цього приводу; 

проаналізувавши практику АМКУ, встановлено, що такий вид 

відповідальності як примусовий поділ фактично не застосовується. Це 

зумовлено тим, що законодавство України не містить спеціального 

нормативного акту, яким би визначались особливості проведення 

примусового поділу суб’єктів господарювання за рішенням АМКУ. Більш 

того, в законодавстві відсутні спеціальні вимоги до рішення органів АМКУ 

про примусовий поділ юридичної особи, зокрема щодо встановлення 

граничних строків поділу, призначення комісії з припинення, визначення 

обов’язків суб’єкта господарювання із виконання цього рішення тощо; 
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визначено, що особливістю відповідальності за порушення 

конкурентного законодавства, як і господарсько-правової відповідальності в 

цілому, є те, що вона настає незалежно від вини правопорушника; 

наголошено на доцільності звернення уваги АМКУ при розрахунках 

розміру штрафу на наслідки, завдані правопорушеням, і розраховувати суму 

штрафу в залежності від наслідків; 

доведено необхідність передбачення за деякі правопорушення поряд з 

адміністративною відповідальністю, ще й господарсько-правову 

відповідальність, наприклад, штраф, в залежності від наслідків 

правопорушення; 

з’ясовано, що найпоширенішою формою відповідальності за 

порушення конкурентного законодавства є накладання штрафів АМКУ. Сума 

штрафу обчислюється в залежності від доходу підприємтсва. На практиці ж 

сума штрафу не завжди відповідає дійсності, адже винні суб’єкти, 

використовуючи тіньову економіку, не оголошують реальну суму доходів, 

від якої обчислюється штраф. 

Зроблено детальний аналіз антиконкурентних узгоджених дій як 

одного з виду порушень конкурентного законодавства: 

визначено, що серед найнебезпечніших порушень конкуренційного 

законодавства, у всюму світі вважаються картельні змови. Конкуренційне 

законодавство України розкриває зміст поняття «картельна змова» в 

контексті поняття – «антиконкурентні узгоджені дії»; 

обґрунтовано доцільність разом із поняттям антиконкурентні узгоджені 

дії, внести до законодавства поняття «картельні змови», надавши чіткі 

критерії розмежування антиконкурентних узгоджених дій і картельних змов, 

оскільки картельні змови є значно серйознішими правопорушеннями;  

визначено, що основними методами боротьби з картельними змовами є 

або запровадження системи жорстоких санкцій, або стимулювання розкриття 

картельних змов через застосування програми «leniency», тобто звільнення 
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від відповідальності осіб, особи, яка перша повідомила органи АМКУ, 

співпрацювала та сприяла припиненню данного порушення.  

Проаналізовано сутність програми пом’якшення відповідальності на 

основі європейського та американського досвіду,  

обгрунтовано необхідність існування умов, стимулюючих учасників 

картеля до співпраці з органами АМКУ, зокрема що стосується забезпечення 

повної конфеденційності та гарантій захисту цих учасників; 

доведено доцільність, разом із повним звільненням від 

відповідальності для першого заявника, передбачити часткове звільнення від 

відповідальності для інших учасників, які надавали необхідну інформацію 

або будь-яким іншим чином сприяли розкриттю картелю; 

наголошено на необхідності розроблення методичного та програмного 

забезпечення з питань звільнення та пом’якшення відповідальності за 

антиконкурентні узгоджені дії. 

Досліджено питання повноважень органів АМКУ у сфері державних 

закупівель, включаючи виявлення та припинення антиконкурентних 

узгоджених дій суб’єктів господарювання у вигляді спотворення результатів 

торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів як один з найбільш пріоритетних 

напрямів їх діяльності;  

обґрунтовано необхідність детального визначення у законодавстві 

поняття «спотворення результатів торгів» та визначення ознак даного 

правопорушення, через які б органи АМКУ змогли більш коректно виявляти 

дані порушення і притягувати суб’єктів до відповідальності; 

доведено необхідність конкретизації у законодавстві кола суб’єктів, які 

можуть бути визнані винними, бо серед проблемних питань АМКУ є 

випадки, коли порушення щодо державних закупівель не підпадають під 

ознаки антиконкурентних узгоджених дій через неправильне встановлення 

суб’єктів; 

визначено доцільність застосування ефективної цінової політики, 

загальнодержавного моніторингу цін, результативної роботи контролюючих 
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органів, збалансований рівень відповідальності за допущені порушення та 

інші ефективні дії. 

2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, 

законів та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз 

проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по 

розробці законопроектів.  

Доц. Товкун І.М. взяв участь у підготовці таких законопроектів: 

– Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні (щодо повноважень в сфері забезпечення 

професійно-технічної освіти)» (реєстр. № 3840); 

– Проект Закону України « Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо порядку фінансування професійно-технічних навчальних 

закладів)» (реєстр. № 3831-1); 

– Проект Закону України  «Про внесення змін до Додатку 3 до Закону 

України «Про державний бюджет України на 2016 рік» (реєстр. № 4156); 

– Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо лібералізації готівкових розрахунків» (реєстр. № 4117); 

– Проект Закону України  «Про впровадження мораторію на закриття 

закладів охорони здоров’я, що входили до сфери управління Міністерства 

інфраструктури України» (реєстр. № 4157); 

– Проект Закону України  «Про проведення аудиту обгрунтованості цін 

і тарифів на житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 4218); 

– Проект Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо розвитку вітчизняного 

виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор 

економіки через індустріальні парки» (реєстр. № 2554а-д); 

– Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання 
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залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні 

парки» (реєстр. № 2555а-д); 

– Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо стимулювання кредитування в Україні)» 

(реєстр. № 4529); 

– Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (реєстр. № 4646-1); 

– Проект Постанови Верховної Ради України від 31 травня 2016 року 

про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проекту Закону 

України «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку 

ринку вживаних транспортних засобів» (реєстр. №  3251-п). 

Доц. Селіванова І.А. приймала участь у розробці законопроекту  «Про 

заклади охорони здоров’я та медичну практику» в рамках співпраці з ГО 

«Реанімаційний пакет реформ».  

Вона розробляла експертні висновки щодо  проектів Законів України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення 

законодавства з питань охорони здоров’я», «Про  організацію  медичного 

обслуговування населення в Україні»,  «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України  щодо удосконалення законодавства з питань  

діяльності закладів охорони здоров’я». 

Розробляла експертні висновки  в складі робочої групи ВГСУ з 

доопрацювання проекту Закону «Про товариства з обмеженою 

відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю». 

  Доц. Шовкопляс Г.М. підготувала: 

– аналітичну записку до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку щодо запровадження компенсаційних схем захисту прав 

інвесторів в Україні; 

– експертний висновок до Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансової політики і банківської діяльності по проекту Законів України: 
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«Про ломбарди та ломбардну діяльність», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів 

фінансових послуг», «Про споживче кредитування». 

Доц. Давидюк О.М. підготував висновок щодо Проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання 

деяких питань стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій», який 

внесений Кабінетом Міністрів України до Верховної ради України. 

Доц. Бойчук Р.П. надав пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» про надання 

права державним науковим установам самостійно використовувати та 

розподіляти кошти, одержані за результатами досліджень і надання послуг та 

від надходжень з надання права на використання об’єктів інтелектуальної 

власності на підставі ліцензійних договорів та інших форм комерціалізації 

результатів наукової та науково-технічної діяльності. 

Він взяв участь у підготовці експертного висновку  до проекту закону 

«Про розвиток галузевої науки» (реєстр. № 4237 від 16.03.2016 р.) (Лист 

першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти ВРУ № 04-23/3-

150/. 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленумів вищих судових органів. 

Доц. Селіванова І.А. приймала участь в доопрацюванні постанови 

пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики 

вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» від 

25.02.2016  № 4. 

2.3. Робота  науковців кафедри у якості наукових консультантів, 

членів робочих груп та ін. 

Доц. Товкун І.М.  є консультантом з правових питань Комітету з 

податкової та митної політики Верховної Ради України. 

2.4. Перелічити відповіді на запити  Верховного Суду України – за 

звітний період викладачі кафедри  не надавали відповіді на запити 
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Верховного Суду України. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.  

Доц. Бойчуком Р.П. підготовлено відповідь на запит Судді 

КС України Шевчука С.В. щодо відповідності Конституції України Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. 

№ 4452-VІ. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації 

наукових досліджень: 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій. 

 Протягом звітного періоду на кафедрі були проведені наукові 

диспути: 

20 квітня  2016 р. – круглий стіл «Актуальні проблеми приватного 

права» (присвячений пам’яті проф. Краська І.Ю.) (разом з кафедрою 

цивільного права № 1), (брали участь понад 40 учасників); 

28 квітня 2016 р. разом зі студентським  самоврядуванням 

господарсько-правового факультету  університету  була проведена 

II Регіональна науково-практична конференція «Сучасний етап розвитку 

господарського законодавства України та його перспективи» (брали участь 

понад 70 учасників); 

25 листопада 2016 р. була проведена ІІІ Регіональна науково-практична 

конференція «Завдання сучасної господарсько-правової політики української 

держави» (брали участь понад 60 учасників). 

 
Таблиця № 1 

№ 
п/п 

Термін проведення конференції, 
 назва, місто 

 
 
 
 

Викладачі, 
які взяли 

участь 

 Міжнародні  
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1. 21-22 жовтня 2016 р. Міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні завдання 
та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ 
столітті» 

2 

2. 14 листопада 2016 р. ІІ Міжнародна науково-
практична Інтернет-конференція «Правове 
забезпечення розвитку національних 
інноваційних систем в умовах глобалізації»  

4 

3. 15 листопада 2016 р. Міжнародна науково-
практична конференція молодих учених 
«Юридична осінь 2016»  

1 

                        Всеукраїнські  

1. 11 березня 2016 р. ІV Східноукраїнський 
юридичний форум  Асоціації правників 
України   

1 

2. 31 березня 2016 р. Круглий стіл  
«Реформування господарського 
законодавства України», організований 
Вищим господарським судом України, 
Київським національним університетом імені 
Тараса Шевченка, Інститутом економіко-
правових досліджень НАН України 

1 

3. 16 квітня 2016 р. Конференція «Внесок 
родини Алчевських в розвиток української 
культури» 

1 

4. 20 квітня 2016 р. Круглий  стіл пам’яті 
професора Краська І.Ю «Відповідальність у 
цивільному і господарському праві» 

1 

5. 27 квітня 2016 р. науково-практичний 
круглий стіл «Правові питання трансформації 
інформаційного суспільства в суспільство 
знань, як основи інноваційного розвитку 
України»  

1 

6. 28 квітня 2016 р.  ІІ Регіональна науково-
практична конференція «Сучасний етап 
розвитку господарсько-правового 
законодавства України та його перспективи» 

5 

7. 20 травня 2016 р. Всеукраїнська науково-
практична конференція «25 років 
господарській юрисдикції в Україні: досвід та 
перспективи»  

2 
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8. 27 травня 2016 р. Науково-практична 
конференція, присвячена світлій пам’яті 
О.А. Пушкіна «Проблеми цивільного права і 
процесу» 

1 

9. 02 червня 2016 р. Науково-практична  
конференція «Судовий захист прав та 
інтересів учасників економічних відносин в 
Україні: теорія, судова практика та напрями 
вдосконалення», присвячена 25-річчю 
господарських (арбітражних) судів України, 
організована Вищим господарським судом 
України 

1 

10. 06 червня 2016 р. Круглий стіл за участю 
заступника Голови правління НБУ 
«Макроекономічна ситуація та валютне 
регулювання: погляд з НБУ», організований 
Харківським осередком  Євробізнесасоціації  

1 

11. червень 2016 р. 10-та конференція Школи 
педагогічної майстерності Національного 
юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого «Сучасні практики вищої 
юридичної освіти і педагогіки»  

2 

12. 16 вересня 2016 р. Семінар «Практичні 
аспекти застосування нового законодавства 
про державні (публічні) закупівлі», 
організований відділенням Асоціації 
правників України в Харківській області 

1 

13. 22 вересня  2016 р. Круглий стіл з питань 
обговорення законопроекту  «Про захист 
викривачів і розкриття інформації про шкоду 
або загрозу суспільним інтересам», 
організований  Всеукраїнською Лігою 
правників проти корупції 

1 

14. 23-24 вересня 2016 р.  Конференція 
«Відновлювальна енергетика та 
енергоефективність у XXI столітті»  

1 

15. 17 листопада  2016 р. Конференція «Стратегії 
розвитку МСП 2020» 

1 

16. 24 листопада 2016 р.  Конференція «Бізнес 
лідерство в епоху змін» 

1 

17. 25 листопада 2016 р. ІІІ Регіональна науково-
практична конференція «Завдання сучасної 
господарсько-правової політики української 
держави» 

7 
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18. 29 листопада 2016 р. Конференція «Місце 
приватного виконавця у системі виконання 
судових рішень», що проводилась Центром 
комерційного права та Міністерством 
юстиції  

1 

19. 02 грудня 2016 р. Круглий стіл «Судова 
реформа. Нові можливості для юридичної 
спільноти», що проводився Асоціацією 
правників України  

1 

20. 09 грудня 2016 р. Перший Східноукраїнський 
регіональний судовий форум, організований 
Асоціацією адвокатів України та 
Харківським регіональним відділенням ААУ   

1 

 
 
2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь) – викладачі не 

приймали участь у зарубіжних конференціях. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ. 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій (автор, 

назва, обсяг в друк. арк.). 

 Усього монографій –   1 / 4,5 друк. арк. 

1. Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг 

в Україні / С. В. Глібко, Г. М. Шовкопляс, І. О. Ониськів. – Х. : Право, 2016. 

– 186 с. – 4,5 друк. арк. (рекомендовано до друку вченою радою Науково-

дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку 

Національної академії правових наук України (протокол № 2 від 16 лютого 

2016 р.) 

 3.2. Список опублікованих за звітній період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк.) - немає 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк.)  

Навчальні посібники –   2 / 26,6 друк. арк. 
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1. Правове забезпечення діяльності господарських організацій 

(довідник юрисконсульта): навч. посіб. / Д. В. Задихайло, А. О. Олефір, В. 

М. Пашков. – Х. : Юрайт, 2016. – 528 с. – 7,3 друк. арк. 

2. Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до 

іспитів / В.С. Мілаш. – 3-е вид., змін. – Х. : Право, 2016. – 332 с. – 19,3 друк. 

арк. 

3.4. Кількість опублікованих (статей) –   39 /24  друк. арк. : 

з них: 

3.4.1.  за кордоном   -  1 / 0,8  друк. арк.  

Щокіна О.О. «Проблемы определения права, регулирующего 

действительность арбитражного соглашения», «Legea si viata», Молдова,  0,8 

друк. арк. 

3.4.2. у  міжнародних наукометричних базах даних – 17 /  10,7  друк. 

арк. 

Задихайло Д.В. Економічна влада як ключовий об’єкт реформування 

економічних відносин / Д.В. Задихайло // Економічна теорія та право: зб. 

наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2016. - 

2016. №  3 (26). - С. 188-199,  0,6 друк. арк. 

 Задихайло Д.В. The system of macroeconomic regulation as a complex 

object legislative provision / Д.В. Задихайло // Економічна теорія та право: зб. 

наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2016. - 

2016. №  4(27).С.151-165,  0,6 друк.арк. 

 Мілаш В.С. «Договірні аспекти господарсько-виробничих відносин у 

сфері електронної комерції», «Економічна теорія та право», № 1 (24),  0,9 

друк. арк. 

Денисова Р.О. «Питання ліцензування діяльності у сфері 

телекомунікацій», «Теорія і  практика правознавства», № 1 (9), 0,5 друк. арк. 
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Погрібний Д.І. «Закордонний досвід правової регламентації діяльності 

суб’єктів корпоративного права», «Економічна теорія та право», № 4 (27), 0,6 

друк.арк. 

Щокіна О.О. «Арбитражное соглашение и соглашение о применимом 

праве во внешнеэкономических обязательствах», «Економічна теорія та 

право», 0,7 друк.арк. 

Таран Л.В. «Питания господарско-правового забезпечення діяльності в 

сфері освітніх послуг», «Теорія і практика правознавства», № 2, 0,5  друк.арк. 

Кудрявцева В.В. «Інвестиційна політика держави як інструмент 

регулюючого впливу на інвестиційну діяльність», «Економічна теорія та 

право», № 4, 0,7 друк. арк. 

Кузьміна М.М. «Систематизація законодавства у сфері відновлювальної 

енергетики», «Економічна теорія та право», № 2 (25), 0,6 друк. арк. 

Остапенко Ю.І. «Предмет господарського права та законодавства 

України в умовах соціодинаміки», «Проблеми законності», № 132, 0,5 

друк.арк. 

Остапенко Ю.І. «Третій етап розвитку господарського законодавства 

України: його систематизація», «Економічна теорія та право», № 121, 0,5 

друк.арк. 

Остапенко Ю.І.  «Законодавче регулювання відносин у сфері 

господарювання: порівняльно-правовий аспект», «Економічна теорія та 

право», № 121, 0,6 друк.арк. 

Остапенко Ю.І. «"Економічне право" як результат 

макросистематизаційних процесів у системі законодавства: постановка 

проблеми», «Проблеми законності», № 133, 0,6 друк.арк. 

Швидка Т.І. «Напрями господарсько-правової політики щодо 

демонополізації національної економіки», «Економічна теорія та право», № 3 

(22), 0,7 друк.арк. 
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Швидка Т.І. «Антиконкурентні узгоджені дії як система окремих 

складів господарських правопорушень», «Економічна теорія та право», № 1 

(24), 0,7 друк.арк. 

Швидка Т.І. «Удосконалення механізму господарсько-правової 

відповідальності у сфері економічної конкуренції», «Економічна теорія та 

право», № 2 (25), 0,7 друк.арк. 

Швидка Т.І.  «Впровадження та застосування програми «leniency» в 

законодавство України за антиконкурентні узгоджені дії», «Економічна 

теорія та право», № 4 (27), 0,7 друк.арк. 

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus.   Публікації відсутні. 

3.5  Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus).  Цитувань немає. 

 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 
редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-
фактор.  

 
№ 
з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер 
(випуск, перша-
остання сторінки 
роботи 

Статті 
1 Щокіна 

О.О.  
Проблемы 
определения права, 
регулирующего 
действительность 
арбитражного 
соглашения 

Legea si Viata, 
«Закон и жизнь» 

Молдова 

№ 12, 
С. 69-89 
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Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри. 
Всього 
друкован
ої 
продукці
ї 

Моногр
афії 

Наукові 
статті в 
наук. 
журнала
х та 
наук. 
збірника
х 

Тези 
доповідей 
та наук. 
повідомле
нь на 
конферен
ціях 

Підручни
ки та 
навчальні 
посібники 
з грифом 
МОН 

Підручн
ики,нав
чальні 
посібни
ки 

Збірники 
норматив
ної 
літератур
и 

Кодекси
, 

комента
рі 

Кількіст
ь друк. 
арк. на 
одного 
викладач
а 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 
64/61 1/4,5 

 
39/24 

 
22/5,9 

 
- 2 / 26,6  - - 3,4 

 
3.6.  Викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи за 

минулий рік  -  доц. Битяк О.Ю. не надрукував жодної наукової роботи.  

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву 

заходу та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т. ч. в 

Інститутах підвищення кваліфікації). Кафедра господарського права 

постійно підтримує тісні зв’язки з практичними органами, надаючи їм 

допомогу в вирішенні складних та спірних питань кваліфікації конкретних 

діянь, проводячи лекційну роботу з правової пропаганди для практичних 

робітників. 

Викладачами кафедри у 2016 році була проведена значна лекційна 

робота,  у тому  числі:  

Прочитані лекції на курсах підвищення кваліфікації працівників СБУ: 

«Порядок відчуження та реалізації військового рухомого та нерухомого 

майна»; «Порядок реалізації (відчуження) військового майна»;  «Передача в 

оренду військового майна» – доц. Селіванова І.А.; «Правовий режим майна 

в Збройних Сила України»; «Особливості створення, реорганізації та 

ліквідації підприємств за рішенням державних органів управління» – доц. 

Бойчук Р.П.  

Доц. Давидюком О.М. прочитані лекції на курсах підвищення 

кваліфікації для працівників Акціонерної компанії «Харківобленерго» з 

вищою юридичною освітою.  
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Викладачі кафедри підтримують активні творчі зв’язки з 

Національною Академією правових наук України, Національним 

університетом «Одеська юридична академія», Донецьким національним 

університетом та ін. Ці зв’язки виражаються у різних формах (рецензування 

наукових робіт, підготовка дисертації до захисту, робота в спеціалізованих 

радах, редколегіях, опанування дисертаційних робіт, виступи на наукових та 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо).  

Проф. Задихайло Д.В. є членом спеціалізованої вченої  ради Д.64.086.04 

у  Національному юридичному  університету імені Ярослава Мудрого. 

Доц. Мілаш В.С. є членом спеціалізованої вченої  ради Д.64.086.04 у  

Національному юридичному  університету імені Ярослава Мудрого  та 

членом спеціалізованої  вченої ради Д. 41.086.04 Національного університету 

«Одеська юридична академія».  

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики – не 

проводилось. 

4.3.  Відповіді на запити: 

Підготовлена відповідь на запит заступника Генерального прокурора 

України Матіоса А. щодо визнання «Турбоатома» не юридичною особою 

публічного права, того, що керівник підприємства не є суб’єктом, 

відповідальним за статтею 172-7 КПпАП (відповідь підготували проф. 

Задихайло Д.В.,  доц. Кузьміна М.М.).  

Підготовлена відповідь на запит співробітника Генеральної прокуратури 

України Каська В. щодо визначення юридичного статусу АТ «Ощадбанк» 

(відповідь підготувала доц. Селіванова І.А.). 

Підготовлена відповідь на запит директора КП «Комплекс з експлуатації 

об’єктів водозниження і зливної каналізації» Докучаєва О.С. з приводу 

можливості використання зазначених договорів у господарській діяльності, а 

також дії цих договорів, враховуючи зазначені вимоги законодавства 

(відповідь підготувала доц. Селіванова І.А.). 
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Підготовлена відповідь на запит Снагощенка О.В. з приводу 

поновлення гарантованих Конституцією України прав власності вкладника 

банку (відповідь підготували проф. Задихайло Д.В.,  доц. Бойчук Р.П.). 

Підготовлена відповідь на депутатський запит голови Верховної Ради 

України Парубія А. щодо включення до переліку осіб, на яких поширюється 

дія  Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 

вкладників кредитних спілок (відповідь підготували проф. Задихайло Д.В.,  

доц. Бойчук Р.П.). 

Наданий  висновок щодо відповідності Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року  

№ 4452-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 50, ст.564) 

статі 6, частині першій статті  8 Конституції України (відповідь підготували 

проф. Задихайло Д.В.,  доц. Бойчук Р.П.). 

Наданий  правовий висновок «по відновленню-забезпеченню, гарантії і 

захисті прав власності в банківській системі держави Україна» (по ПАТ  

банку «Меркурій») (відповідь підготували проф. Задихайло Д.В.,  доц. 

Бойчук Р.П.). 

Наданий правовий висновок на депутатський запит народного депутата 

України  Домбровського О.Г. щодо доцільності включення до переліку осіб, 

на яких поширюється дія Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» (відповідь підготували проф. Задихайло Д.В.,  доц. 

Бойчук Р.П.). 

Підготовлена відповідь на запит Голови Національного агентства з 

питань запобігання корупції Радецького В.О. щодо порушення декларування 

як проблеми активів господарських товариств (відповідь підготували проф. 

Задихайло Д.В.,  доц. Щокіна О.О.). 

Підготовлена відповідь на запит старшого керівника-детектива 

Національного антикорупційного бюро України щодо доктринального 

тлумачення положень Господарського кодексу України, Законів України 

«Про господарські товариства», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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«Про приватизацію» в частині правового регулювання зміни правового 

режиму майна суб’єктів господарювання, заснованого на комунальній 

власності (відповідь підготували проф. Задихайло Д.В.,  доц. Кузьміна М.М.). 

4.4. Охарактеризувати  іншу консультативну діяльність  кафедри:  

Консультаційна діяльність кафедри полягає у наданні професорсько-

викладацьким складом наступних видів консультацій: 

-групові та індивідуальні консультації з аспірантами та здобувачами  з 

методології наукових досліджень. 

-консультації з молодими викладачами стосовно методики викладання 

господарсько-правових дисциплін. 

   5.НАУКОВІ ШКОЛИ  ТА  ПІДГОТОВКА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

З 1991 року на кафедрі господарського права було захищено більш 64 

кандидатських і 6 докторських дисертацій. У результаті можливо 

констатувати: зусиллями кафедри створена Харківська школа господарського 

права, яка досить серйозно заявила про себе в науці, зробивши істотний 

внесок в її розвиток.      

У 2016 році на кафедрі  були захищені 9 кандидатських дисертацій: 

- здобувач кафедри Качур Л.А.  «Земельна  ділянка у цілісному 

майновому комплексі суб’єкта  господарювання», науковий керівник  д.ю.н., 

доц.  Атаманова Ю.Є.,  захист відбувся 28.01.2016 р.  на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

- здобувач кафедри  Гладка О.В. «Комерційна концесія як форма 

інноваційного інвестування», науковий керівник д.ю.н., проф. 

Задихайло Д.В., захист відбувся 29.01.2016 р.  на засіданні спеціалізованої 



 47 

вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

- здобувач кафедри  Пилипенко О.С. «Застава корпоративних прав», 

науковий керівник д.ю.н., проф. Кібенко О.Р., захист відбувся 29.01.2016 р.  

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

- аспірант кафедри  Шимко А.Р. «Господарсько-правове забезпечення 

діяльності у сфері обігу металобрухту», науковий керівник д.ю.н., доц. 

Пашков В.М., захист відбувся 14.03.2016 р.  на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

- аспірант кафедри Адамюк Д.І. «Інноваційний продукт як об’єкт 

правового регулювання за законодавством України та ЄС», науковий 

керівник д.ю.н., доц. Атаманова Ю.Є., захист відбувся 06.06.2016 р.  на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

- здобувач кафедри Лісова Д.О. «Торговці цінними паперами як 

суб’єкти господарських правовідносин», науковий керівник д.ю.н., доц. 

Пашков В.М., захист відбувся 06.06.2016 р.  на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

- аспірант кафедри Плавшуда К.В. «Господарсько-правове регулювання 

металургійного виробництва в Україні», науковий керівник д.ю.н., проф. 

Задихайло Д.В. захист відбувся 22.06.2016 р. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

- аспірант кафедри Стадник К.О. «Господарсько-правова політика в 

сфері законодавства про економічну концентрацію», науковий керівник 

д.ю.н., проф. Задихайло Д.В. захист відбувся 22.06.2016 р. на засіданні 
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спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

- здобувач кафедри  Казак К.О. «Господарсько-правове забезпечення 

видавничої діяльності в Україні», науковий керівник к.ю.н., доц. 

Барахтян Н.В. захист відбувся 11.11.2016 р. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

Планується захист  20.12. 2016 р. 

- аспірант кафедри Денисов А.І. «Господарсько-правове забезпечення 

технологічної безпеки держави», науковий керівник д.ю.н., проф. 

Задихайло Д.В.  

5.2. Назвати викладачів, які не мають вчених ступенів – на кафедрі 

всі викладачі мають вчений ступень. 

5.3  Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Відгуків на кандидатські дисертації  – 5. 

Відгуків на докторські дисертації  –  3.         

5.4 Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та 

докторські (окремо кількісні показники). 

Відгуки на автореферати кандидатської дисертації – 8. 

Відгуки на автореферати докторської дисертації –  6. 

Проф. Задихайло Д.В.  підготував відгук на автореферат дисертації 

Джуринського Олександра Віталійовича тему: «Джерела господарського 

права України», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право; 

Доц. Мілаш В.С. підготувала відгуки: 

на автореферат дисертації Є.О. Гаркуші «Господарсько-правове 

забезпечення виробництва та торгівлі виробами медичного призначення та 

медичною технікою», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
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юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, 

господарсько-процесуальне право»;  

на автореферат дисертації К.А. Казарян «Шлюбний договір у 

міжнародному приватному праві», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 

Доц. Бойчук Р.П. підготував відгук на автореферат дисертації 

Поляк О.І. «Господарсько-правове забезпечення здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах СОТ», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 

господарське право, господарсько-процесуальне право  у спеціалізовану 

вчену раду Д 64.086.04 в Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого. 

Доц. Селіванова І.А.  підготувала відгуки: 

на автореферат дисертації Федорончука А.В. «Договір прокату», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право (спеціалізована вчена рада Д 26.730.02  

Національної академії прокуратури  України); 

на автореферат дисертації Лещенко Л.В.  «Склад  спадщини за 

цивільним законодавством України», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.03 – цивільне право і 

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 

(спеціалізована вчена рада  Д 64.086.02  Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого);   

на автореферат дисертації Рябової К.О. «Способи інвестування 

будівництва (господарсько-правовий аспект)», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.04 – господарське 

право; господарсько-процесуальне право (спеціалізована вчена рада Д 

26.500.01 Науково-дослідного інституту приватного права і 
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підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії 

правових наук України); 

на автореферат дисертації Албу А.А. «Цивільно-правове регулювання 

управління майном», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний 

процес; сімейне право; міжнародне приватне право (спеціалізована  вчена 

рада Д 20.051.14 у навчально-науковому юридичному інституті Державного 

вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»).  

Проф. Задихайло Д.В.  01 липня 2016 р. виступив у якості опонента на 

захисті дисертації Сенюти С.Я. «Правове регулювання господарської 

діяльності в телекомунікаційній галузі» на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право. 

Доц. Селіванова І.А.  06 жовтня 2016 р. виступила в якості офіційного 

опонента  дисертаційної роботи  Головачової Анастасії Сергіївни 

«Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у 

страхуванні та перестрахуванні в Україні», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське 

право, господарсько-процесуальне право (до спеціалізованої вченої ради 

Д 26.001.06  у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка). 

 6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Проведення навчально-методичних семінарів з викладачами 

правових дисциплін навчальних закладів – не проводились. 

6.2. Організація серії лекцій для викладачів правових дисциплін 

навчальних закладів з юридичної тематики, враховуючи останні 

досягнення юридичної науки – не читалися. 

6.3. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 
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телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової 

інформації – не має. 

6.4. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з 

журналістами друкованих засобів масової інформації з метою 

підвищення рівня підготовки журналістами правових матеріалів в 

засобах масової інформації – не проводилися. 

6.5. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його 

виконанням – практичним працівникам обласного управляння СБУ. 

6.6. Призначення постійними лекторами для відповідних категорій 

населення – не призначалися. 

6.7. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення 

правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в 

Україні – не здійснювалися. 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків 

на кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та 

керівників. 

На кафедрі працює 2 гуртки. Гуртки на кафедрі працюють протягом 

відповідного навчального року з перервами на час проведення сесій та 

канікул. Гуртківцями кафедри підготовлено близько 40 наукових доповідей 

та 60 курсових проектів. У роботі гуртків беруть участь викладачі, які 

здійснюють керівництво підготовкою доповідей окремих студентів (ас. 

Остапенко Ю.І., ас. Швидка Т.І.) У роботі гуртків приймають участь 

студенти 4 та 5 курсів денного відділення. Як правило, у гуртку працюють 

студенти, які записалися у гурток на 4 курсі і працюють у ньому до 

закінчення  академії, багато з них мають бажання навчатися в  магістратурі та 

аспірантурі. За останні 5 років стаціонарна аспірантура поповнювалась 

тільки за рахунок гуртківців. За результатами  роботи  студентських 
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наукових гуртків у звітньому році було проведено  II та III Регіональна 

науково-практична конференція. 

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами  

самостійно –   126 / 25,2 друк. арк. 

Наукові публікації увійшли до збірників тез наукових доповідей і 

повідомлень: 

ІІ Регіональної науково-практичної конференції студетнів, аспірантів та 

молодих вчених «Сучасний етап розвитку господарського законодавства 

України та його перспективи», м. Харків, 28 квітня 2016 р.; 

ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Завдання сучасної 

господарсько-правової політики української держави», м. Харків, 25 

листопада 2016 р. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами  –  1 /  0,4 друк. арк. 

Черкашин С.В., Мілаш В.С. Окремі аспекти укладення електронного 

договору // Право і  суспільство. – 2016. – № 3 (частина 2). – С. 87- 90, 0,4 

друк. арк. 

  8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ  

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.   

Проф. Задихайло Д.В. є членом редакційної колегії журналу «Проблеми 

законності» Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого та членом редколегії журналу «Економічна теорія та право», 

«Право України». 

Доц. Бойчук Р.П. є членом редакційної колегії науково-практичного 

журналу «Актуальні питання інноваційного розвитку». 

Доц. Мілаш В.С. є членом редакційної колегії журналу «Економічна 

теорія та право».  
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9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

     Проф. Задихайло Д.В. отримав Почесну грамоту від Союзу юристів 

України. 

Доц. Мілаш В.С. отримала подяку від харківського міського голови 

за багаторічний сумлінну та плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у розвиток науки міста Харкова та з нагоди професійного свята – Дня 

науки. 

 Доц. Селіванова І.А. отримала подяку Вищого господарського суду 

України  за активну участь у роботі круглого столу «Реформування 

господарського законодавства України»» 31 березня  2016 р.; 

нагрудний знак «За служіння закону» (наказ голови Вищого 

господарського суду України №157-К від 31.05.2016 року).    

Доц. Барахтян Н.В. отримала грамоту від ректора університету з 

нагоди ювілею. 

Доц. Давидюк О.М. отримав почесну грамоту Харківської міської 

ради (№ 2404 від 14 вересня 2016 р.); 

отримав подяку Харківської обласної організації союзу юристів 

України. 

Ас. Швидка Т.І. отримала подяку 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. 

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського права,  протокол 

№   5  від  29 листопада  2016 р. 

  

 

Завідувач кафедри  

господарського права                          проф. Задихайло Д.В.      
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