
Індивідуальний звіт асистента кафедри 

господарського права 

Національного юридичного університету 

за 2017 р. 
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 3.  Тема і обсяг запланованої науково-дослідницької роботи.   

Реформування механізмів господарсько-правового регулювання різних 

галузей і секторів національної економіки -  1,5 друк. арк. 

 4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідної роботи. 

Реформування механізмів господарсько-правового регулювання різних 

галузей і секторів національної економіки -  2,2  друк. арк. 

 4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 

та повідомлень та ін.) - наукові статті, тези наукових доповідей. 

 4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Встановлена необхідність удосконалення методології законотворчого 

процесу по різних сферах економічної системи враховуючи нагальну 

необхідність детальної регламентації господарських відносин на 

секторальному рівні, як і норм, які регулюють формат «горизонтальних» чи 

договірних відносин та «вертикальних» чи секторально-інституційних 

відносин. 

Обґрунтовано, що законотворчий процес повинен йти шляхом 

гармонізації систематизаційних процесів та в основі своїй мати єдиний 

кодифікований акт – Господарський кодекс України, а також гармонізовані з 

останнім кодифіковані акти по відповідних секторах та сегментах сфери 

господарювання. 

Запропоновано, структурний алгоритм секторального законотворчого 

процесу в господарському законодавстві, який має включати в себе: 1) 

сформовану галузеву політику держави у відповідному юридичному 

закріплені; 2) відповідну Державну програму галузевого розвитку; 3) 

гармонізований з Господарським кодексом України та вичерпний Закон 

України чи галузевий кодекс (залежить від інфраструктури  самої галузі 

економіки), що внормовує правові засади господарювання, а також правовий 

механізм організаційно-господарського впливу на відповідну господарську 

діяльність; 4) створення програмних положень щодо державного суб’єкту 

організаційно-господарських повноважень органу по тій чи іншій галузі; 5) 

законодавче закріплення, реалізація та імплементація в інструментальну 

складову правового механізму кола відповідних засобів організаційно-

господарського впливу на галузеву сферу господарювання; 6) інтеграція 

названих елементів до цілісного галузевого правового механізму 

організаційно-господарського впливу з метою отримання синергетичного 

управлінського ефекту.  



5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів – не приймала участь. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) – не 

приймала участь. 

5.2. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Не працював. 

6. Зв’язок з практикою:  

 6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Не проводив. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

Не готував. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

Не приймав участі. 

6.4. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Не надавала. 

 7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – Не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжгалузеві зв’язки 

цивільного, господарського та трудового права»,   28 листопада 2017 р., м. 

Кривий Ріг. 

Круглий стіл «Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, 

господарського та міжнародного права» (До 20-річчя заснування 

Національного університету «Одеська Юридична академія»), 27 жовтня 2017 

р., м. Харків.  

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 

«Юридична осінь 2017 року»,   15 листопада 2017 р., м. Харків. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 
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Тези: 

1. An economic system and economic law: ways of improvement of the 

national legislation // Economic theory and law : зб. наук. пр. 2017. № 1 (28) / 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. А. П. Гетьман [та ін.]. - 

Харків : Право, 2017. – с.162-164. - 0,3 друк. арк. 

2.«Економічне право» як сучасна тенденція у національному 

законодавстві // Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та 

трудового права: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 

(в авторській редакції), (м. Кривий ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х част.]. 

Частина перша. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 156-159 – 0,3 
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3. Питання методології законодавчого забезпечення функціонування 

секторів національної економіки // Основні тенденції розвитку цивілістики, 

конституційного, господарського та міжнародного права: матеріали круглого 

столу (27 жовтня 2017 р., м. Кривий Ріг), 2017. с.  211-215., 0,3 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.-  1,2 друк. арк. 
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10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не приймаю участь у редакційної колегії жодного наукового видання. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не приймаю участі. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Не надавала. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну 

назву стипендії/премії). 

Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Не проводила. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Не приймала. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

Не приймала. 

 



18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

Не отримувала. 

 

 

                                                              ____________ ас. Остапенко Ю.І. 

 

 

 

           Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№ 4 від 27.11.2017 р.                               

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                          ____________ проф. Задихайло Д.В. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


