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1. Щокіна Олена Олександрівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

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

«Джерела правового регулювання корпоративних відносин з іноземним 

елементом», 1,5 друк. арк. 

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

«Джерела правового регулювання корпоративних відносин з іноземним 

елементом», 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). Статті та тези.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що сьогодні «м’яке право» 

визначає вектор розвитку корпоративних відносин на національному рівні, а 

також виступає інструментом гармонізації національних законодавств різних 

країн світу. «М’яке право» регулює корпоративні відносини опосередковано – 

шляхом впливу на розвиток національного законодавства, а також 

безпосередньо – шляхом самостійного запровадження корпораціями 

міжнародних стандартів у локальні нормативні акти (статути, положення, 

принципи (кодекси) корпоративного управління), а також формування на їх 

основі міжнародних звичаїв ділового обороту. 

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. Не 

підготовлено. 

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): 

Міжнародна науково-практична конференція «Східно-європейські 

дослідження: освіта, економіка, право». 7-8 червня 2018 року. Бургас, Болгарія. 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Стаття: 

 «М’яке право» у системі регулювання корпоративних відносин // Теорія і 

практика правознавства. 2018. Вип. 2 (14). С. 1 – 13. 0,7 друк. арк. 

Тези: 

Вплив Принципів корпоративного управління G 20/ОЕСР 2015 на 

регулювання корпоративних відносин в Україні // Eastern European Studies: 

Economics, Education and Law: Proceedings of the International Scientific 

Conference. Vol. II. June 7-8, 2018. Burgas: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 

2018. P. 224 – 227. 0,3 друк. арк. 

Зовнішньоекономічний договір. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,3 друк. арк. 

Договір міжнародної купівлі – продажу товарів. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,2 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  

Щокіна О. О. «М’яке право» у системі регулювання корпоративних 

відносин // Теорія і практика правознавства. 2018. Вип. 2 (14). 0,7 друк. арк. 

(Index Copernicus) 

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. Не отримувала. 

 

 

 

          ____________ доц. Щокіна О.О. 

 

                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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