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1. Щокіна Олена Олександрівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Автономія волі при застосуванні джерел правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Автономія волі при застосуванні джерел правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності», 0,7 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.):  

Щокіна О. О. Модельні статути господарських товариств за законодавством 

України та Великої Британії: порівняльна характеристика // Теорія і практика 

правознавства. 2017. Вип. 2 (12). 0,7 друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

1. У правовій системі Великої Британії модельний статут – це 

підзаконний нормативно-правовий акт диспозитивного характеру, що 

регулює корпоративні відносини всередині компанії певного виду, і в силу 

норми ст. 20 Акта про компанії 2006 р. застосовується «за мовчанням». 

Компанія може виключити застосування до неї модельного статуту шляхом 

вказівки про це у власному статуті, або включенням до нього положень, які 

іншим чином, ніж модельний статут, врегульовують корпоративні відносини. 

В іншому випадку модельний статут згідно зі ст. 20 Акта про компанії 2006 

р. складає частину статуту компанії. 

2. Принциповою відмінністю в законодавчому регулюванні модельних 

статутів в Україні та Великій Британії є підстави їх застосування. За 

законодавством Великої Британії України модельний статут застосовується, 

як правило, «за мовчанням» в силу норми закону, якщо засновники компанії 

не виразили іншого наміру. В Україні модельний статут товариства з 

обмеженою відповідальністю застосовується за волевиявленням засновників, 

яке набуває форми рішення про утворення товариства. 

3. На відміну від українського законодавства, британський Акт про 

компанії 2006 р. врегульовує порядок застосування змін до модельних 

статутів. Ст. 19 (4) цього Акта закріплює принцип застосування редакції 

модельного статуту, чинної на день реєстрації компанії. Згідно з цим 

принципом у Великій Британії продовжують застосовуватися модельні 

статути, передбачені Таблицею А, яку було прийнято відповідно до Акта про 

компанії 1985 р. і попередніх редакцій. 

4. Відмінністю законодавства України і Великої Британії є застосування 

модельних статутів до різних організаційно-правових форм господарських 



товариств. За законодавством України – це товариство з обмеженою 

відповідальністю, тоді як за британським законодавством – це приватна і 

публічна компанія з відповідальністю, обмеженою сумою, що підлягає сплаті 

за акції (які можна вважати аналогами акціонерних товариств) та приватна 

компанії з відповідальністю, обмеженою гарантією (яка є суб’єктом 

некомерційного господарювання). 

5. Запровадження у правову систему України модельного статуту на 

зразок британського важко оцінити однозначно. З одного боку, воно мало на 

меті полегшення процедури державної реєстрації товариств, але водночас 

створило чимало правових колізій і невирішених питань. Залишення його у 

вітчизняній правовій системі потребує суттєвого удосконалення правового 

регулювання, зокрема, нагального врегулювання порядку застосування змін, 

що вносяться до модельного статуту Кабінетом Міністрів.  

6. Законодавчого вирішення в Україні потребує питання установчих 

документів господарського товариства, що діє на підставі модельного 

статуту. На нашу думку, модельний статут з огляду на відсутність в ньому 

відомостей, що індивідуалізують юридичну особу, не можна вважати 

установчим документом. Останнім слід визнати рішення про утворення 

товариства, яке діє на підставі модельного статуту, або рішення товариства 

про перехід на діяльність за модельним статутом. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів: 

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

брала участі. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. Не рецензувала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не 

працювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. Не 

працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Не проводила. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. Не готувала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. Не брала участі. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не викладала. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян.  

Підготовлено науковий висновок на запит Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 21.11.2016 р. № 51-04/5391 стосовно 

тлумачення статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 р. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 



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

та місце проведення). Не брала участі. 

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

дати перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Стаття:  

1.Модельні статути господарських товариств за законодавством України та 

Великої Британії: порівняльна характеристика // Теорія і практика 

правознавства. 2017. Вип. 2 (12). 0,7 друк. арк. 

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

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. Щокіна О. О. Модельні 

статути господарських товариств за законодавством України та Великої 

Британії: порівняльна характеристика // Теорія і практика правознавства. 

2017. Вип. 2 (12). 0,7 друк. арк. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Не 

являюсь. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. Не є членом вченої 

ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські.  

Не готувала відгуків. 

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

стипендії/премії). Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не брала участі. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала 

участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брала 

участі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: Почесна грамота 

Харківської обласної організації юристів України за сумлінне виконання 

своїх професійних обов’язків (Рішення від 29 вересня 2017 р.). 

 

 

 

 

                                                                ______________  доц. Щокіна О.О. 

          Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного  університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 4  від 27 

листопада  2017 р. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                   ________ проф. Д.В. Задихайло 
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