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1. Остапенко Юдія Ігорівна  

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

3. Тема і обсяг запланованої науково-дослідницької роботи. 

“Господарське законодавство України: напрями та зміст модернізації” - 1,5 

друк. арк.  

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

“Господарське законодавство України: напрями та зміст модернізації” - 14,1 

друк. арк. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

- Досліджено проблему сутністі процесу кодифікації господарського 

законодавства, механізму здійснення відповідного процесу, законодавчих 

технік та складових. Проведено дослідження сучасних наукових поглядів на 

визначення кодифікації як процесу систематизації. Розкриті загальні складові 

кодифікаційної техніки. 

- Здійснений співвідносний аналіз  понять «саморегулювання 

господарської діяльності» та «співрегулювання господарської діяльності». 

Встановлено, що співрегулювання та саморегулюваннями є більш гнучкими 

видами регулювання господарської діяльності порівняно з державним 

регулюванням, адже активізують та долучають до процесу безпосередньо 

самих учасників господарської діяльності та споживачів товарів та послуг. 

Водночас досліджувані механізми мають спільні та відмінні характеристики. 

- Встановлено, що функціонування  інституту «саморегулювання» 

можливо у контексті ефективної реалізації правової урегульованості та 

захищеності законних інтересів учасників. У той же час державного 

регулювання ринків економіки є ефективним елементом її  функціонування – 

це особливо очевидно у сфері електроенергетики, телекомунікації, розподілу 

частот. У цьому прояві криється велика кількість правил пов’язаних із 

зміною публічного інтересу на корпоративний чи елементів бюрократичних 

інтересів.  

- Обгрунтовано, що розвиток та поглиблення функціонального 

навантаження саморегулівних організацій є безперечним трендом розвитку 

організаційно-господарських відносин в національно-економічній системі, а 

відтак зусилля законодавця мають буди свідомо акцентовані на розвитку 

відповідної законодавчої бази зважаючи на те, що суспільно-економічна 

потреба в цьому назріла. Політична, а, відтак, і законодавча практика країн 

Європейського Союзу підкреслює корисність функціонування 

саморегулівних організацій. На основі норм Директив ЄС останні 

прирівнюються до органів, які здійснюють додаткові заходи досудових або 

адміністративних процедур. Однак, у той же час нормативно обмежують їх 



роль як до повноцінної заміни законодавчих зобов’язань на національному 

рівні. 

- Визначено, що саморегулювання це один з ключових інструментів 

ефективної регуляторної політики. По-перше, це пояснюється недоліками 

діючої системи державного регулювання, які, своєю чергою, призводять до 

того, що підприємства витрачають чималі ресурси, щоб забезпечити 

відповідність застарілим або надто суворим нормам, а держава марнує кошти 

на підтримку неефективної системи контролю, яка має репресивний характер 

і не може бути механізмом створення бізнес-клімату. По-друге, цей 

інструмент є ефективним інструментом інтегративних норм та наближення 

до європейських бізнес-основ. 

- Доведено, що перед законодавцем виникає завдання створення 

правових основ створення та функціонування саморегулівних організацій, що 

мають бути визначені у Господарському кодексі України у окремому 

присвяченому цьому питанню розділі, в якому буде міститися: правові умови 

створення, організаційно-правова форма (прийняття рішень, створення 

фондів тощо), делегування повноважень цим організаціям (спроможність 

функціонування останніх на правових основах), скасування цього 

делегування, створення спеціальних фондів, нормотворча діяльність тощо. 

На базі норм Господарського кодексу України має бути створено спеціальне 

законодавство України про функціонування саморегулівних організацій у 

різноманітних сферах господарювання. 

- Визначено, що діяльність СРО є своєрідною конструкцією прояву 

принципу «свободи підприємництва» та забезпечення публічних інтересів 

або компромісом формою між автономією суб’єктів господарювання та 

державним регулюванням господарських відносин. Особливість полягає у 

тому, що окремі цілі можуть організовуватися з участю самих суб’єктів 

господарювання через спеціально створені для цього саморегулюванні 

організації яким держава делегує частину своїх повноважень, таким чином, 

відповідні суб’єкти не тільки здійснюють діяльність на ринку, але й 

приймають участь опосередковано у процесі забезпечення врегульованості та 

додержання необхідних публічно визначених умов його функціонування. 

- Зроблено аналіз щодо питання про необхідність приведення 

господарських комплексів, вірніше відповідного законодавства у 

відповідність до принципових положень ГКУ та окремих напрямів 

господарсько-правової політики держави, що надасть можливість внести 

системність та запровадити єдині уніфіковані засади усього масиву 

законодавства України. 

- Визначено, що за «змістом» галузеві кодифікаційні розробки мають 

знайти адекватні сучасному стану будь-якого з ринків унікальні конфігурації 

поєднання приватних й публічних, коротко- та довгострокових, тактичних і 

стратегічних, комерційних й некомерційних інтересів, що виникають з 

приводу функціонування такого ринку і якими мотивуються учасники 

відповідних відносин задля досягнення стратегічних цілей національної 

економічної політики господарсько-правовими засобами, а також 



збалансувати у своїх межах процеси спеціалізації та уніфікації в системному 

господарсько-правовому регулюванні. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів. 

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

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та у їх рецензуванні не приймалася. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Готувала відповідь на Запит Національного агенства з питань 

запобігання корупції щодо висловлення правової позиції стосовно віднесення 

ПАТ Укрзалізниця до суб’єктів пубдічного (приватного) права. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

дату та місце проведення). 

Міжнародні:   



1. Міжнародної науково-практична конференція «Модернізація 

законодавства та правозастосування: вимоги часу» м. Київ, 12-6 грудня 

2018 року. Київ: Центр наукових досліджень, 2018. 

2. Міжнародної науково-практична конференція «Підсумки розвитку 

наукової думки: 2018», ( 5 грудня 2018 року) у м. Івано-Франківськ, 

Всеукраїнські:  

1. Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми господарського права і 

процесу. М. Київ, 9 листопада, 2018 р. 

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

дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Монографія: 

 1. Остапенко Ю. І., Господарське законодавство України в системі 

кооординат суспільних трансформацій: монографія. Харків: Юрайт, 2018. 

188 с., 7,8 друк.арк. 

Наукові статті: 

Українські видання: 

1) Проблема модернізації чинного інвестиційного та інноваційного 

законодавства України в сучасних. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. 

наук. пр. Харків, 2018. № 1(32). С. 149–161 (0,6  друк.арк.) 

2) Процесс адаптации экономического законодательства Украины: 

направления и перспективы. Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Проблеми законності : зб. наук. пр. Харків, 2018. № 

142. С. 99–108 (0,6 друк.арк.) 

3) Саморегулювання діяльності суб’єктв господарювання як 

елемент правового господарського порядку. Науковий журнал "Економіка та 

право". Київ. №3 (51) 2018. (у ред.) (0,6 друк.арк.)   

4) Кодифікаційний процес в господарському законодавстві: 

характер, обсяг особливості. Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. 

Харків, 2018. № 4(35). (У ред.) (0,6  друк.арк.) 

5) Саморегулівна діяльність в сфері господарювання: завдання 

господарсько-правового забезпечення. Електронне наукове фахове видання 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого “Теорія і 

практика правознавства”, 2018 рік, URL: http://tlaw.nlu.edu.ua (0,7 друк.арк.)  

Тези наукових доповідей та повідомлень:  

1. Щодо кодифікації господарського законодавства. Матеріали 

круглого столу “Актуальні проблеми господарського права і процесу. М. 

Київ, 9 листопада, 2018 р. Київ. Видавництво Ліра. 2018. С.130-134. (0,3 друк. 

Арк) 

2. Саморегулювання діяльності суб’єктів господарювання: 

модернізація законодавства. Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги 

часу» м. Київ, 12-6 грудня 2018 року. Київ: Центр наукових досліджень, 

2018. URL: http://www.legalactivity.com.ua/index.phpм(0,7 друк. Арк) 



3. Новели структурування у системі національного господарського 

законодавства:  Матеріали Міжнароднох науково-практичної конференції « 

Підсумки розвитку наукової думки: 2018», що відбудеться 5 грудня 2018 

року у м. Івано-Франківськ. (у ред.) (0,3 друк.арк.)  

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

базах даних Scopus, Web of Science. Немає. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

1) Проблема модернізації чинного інвестиційного та інноваційного 

законодавства України в сучасних. Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : 

зб. наук. пр. Харків, 2017. № 4(31). С. 149–161. «Index Copernicus 

International» (Польща) 

2) Саморегулювання діяльності суб’єктв господарювання як 

елемент правового господарського порядку. Науковий журнал Науковий 

журнал "Економіка та право". Київ. №3 (51) 2018. «Index Copernicus 

International» (Польща) 

3) Кодифікаційний процес в господарському законодавстві: 

характер, обсяг особливост. Вісник Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. 

Харків, 2018. № 1(32). С. 162–175 «Index Copernicus International» 

(Польща). 

4) Саморегулівна діяльність в сфері господарювання: завдання 

господарсько-правового забезпечення.. Електронне наукове фахове видання 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого “Теорія і 

практика правознавства”, 2018 рік, URL: http://tlaw.nlu.edu.ua (0,7 друк.арк.) 

«Index Copernicus International» (Польща) 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають 

імпакт-фактор: 

  Публікації у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, відсутні. 

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

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

 Опонентом дисертаційних захистів не був. 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

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

назву стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/


 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 ніякі  

19. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів.  

 Авторські свідоцтва, патенти не отримував. 

20. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації. 

Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації не проводилося. 

21. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами 

самостійно –  7 наукових статей (3.5 друк. арк.); кількість наукових 

статей та тез, надрукованих студентами у співавторстві з викладачами – 

одиниць/друк. арк. 

 

          ____________ ас. Остапенко Ю.І. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол  

№ 4 від  5 грудня 2018 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
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