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1. Таран Лариса Володимирівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – Завдання 

законодавчого забезпечення комерціалізації послуг в сфері освіти – 1,5 друк. 

арк.   

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

 Завдання законодавчого забезпечення комерціалізації послуг в сфері освіти – 

1,5 друк. арк.   

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

та ін.). 

4.2. Наукова новизна одержаних результатів 

- досліджено господарсько-правове регулювання організації та 

здійснення господарської діяльності закладів дошкільної освіти у сенсі 

правового регулювання повного закону України «Про освіту».  

- здійснена класифікація суб’єктів господарської діяльності, що надають 

послуги дошкільної освіти, встановлено їх правовий статус; 

- досліджено види господарських договорів, що укладаються закладами 

дошкільної освіти; 

- дослідженно господарсько-правового регулювання організації та 

надання освітніх послуг закладами позашкільної освіти суб'єктами 

господарювання різних форм власності. Особливу увагу приділено вивченню 

видів послуг та їх класифікація. 

- 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; 

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

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

Не брала участі. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

Не брала участі. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  



Не брала участі. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.  

Не працювала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень.  

Не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

Не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України 

та їх рецензування. 

Не брала участі. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Не проводила. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

Не готувала. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

Не брала участі. 

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

місце проведення). 

- міжнародна науково-практична конференція «Нове міжнародне право та 

національне законодавство – нові завдання юридичної науки» 10-11 листопада 

2017р. Київ 

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

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

аркушів. 

9.1. 

1. До питання господарсько-правового регулювання у сфері дошкільної освіти, 

Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання 

юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 10-11 

листопада 2017р.- К.: Центр правових наукових досліджень, 2017,- 148с. 0,7 

друк. арк. 

2. Про деякі питання надання освітніх послуг закладами позашкільної освіти, 

Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахова видання 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». №4 

- Ужгород, 2017.- 0,8 друк. арк. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не являюсь. 



11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

Не являюсь членом спеціалізованої вченої ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

Не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. 

Не брала участі. 

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

стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Не брала участі. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

Не брала участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

Не брала участі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

Не отримувала. 

 

                                                                            ______________доц. Л. В. Таран 

      Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету  імені   Ярослава Мудрого,    протокол № 4   від     27 

листопада 2017 р. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                            ________ проф. Д.В. 

Задихайло  
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