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З В І Т 

КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

ЗА 2018 РІК 

 

1. ОСНОВНІ  ПІДСУМКИ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1.Цільова комплексна програма, за якою проводились 

дослідження:«Правове забезпечення реалізації політики держави на 

пріоритетних напрямах економічного розвитку та у сфері екологічної 

безпеки»(номер державної реєстрації - № 0111U000962). Викладачі кафедри 

проводять дослідження у напрямку господарського права та процесу, 

правових основ підприємництва, міжнародного приватного права, 

банківського та корпоративного права. 

       1.2. Викладачі, які  брали участь в науковій роботі відповідно до 

затвердженого плану НДР на 2018 рік: 

 

1. Задихайло Д.В., д.ю.н., професор,  завідувач кафедри 

«Національна модель ринкової економіки як матриця її господарсько-

правового забезпечення»,  2,0 друк.арк. 

Опубліковано  2,6 друк.арк. 

Стаття: 

 Модель національної економіки в координатах балансу економічної влади 

(правовий аспект) / Д. В. Задихайло // Національний юридичний університет 

ім. Ярослава Мудрого. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 2018. № 1 (32). - С. 124-

136, 0,7 друк. арк. 
Юридична енциклопедія:  

Економічна політика держави. Велика українська юридична 

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

Економічна влада. Велика українська юридична енциклопедія : 

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

Розподіл економічної влади. Велика українська юридична 

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

Економічне народовладдя. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 друк. арк. 

Конституційний економічний порядок. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 друк. арк. 

Господарсько-правова політика держави. Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 

друк. арк. 

Правовий господарський порядок. Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т.: Господарське право – 0,1 друк. арк. 

Тези: 
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1. Відносини економічної влади в детермінації економічної злочинності/ 

Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку 

економіки: матеріали ІІІ панельної дискусії Другого Харків. міжнар. юрид. 

Форуму, м. Харків, 27 верес. 2018 р.; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

– Харків : Право, 2018 – С. 55-59, 0,3 друк. арк. 

2.Структурні особливості національної економічної моделі в ґенезі 

формування правового господарського порядку / Актуальні проблеми 

господарського права і господарського процесу: матеріали круглого столу (м. 

Київ, 9 листопада 2018 р.) – К.: Видавництво Ліра – К, 2018. – С. 63-70,  

0,3 друк. арк. 

3.Правові проблеми інституціалізації ринку освітніх послуг в сфері вищої 

освіти / Конституційний діалог: доступність та/або якість вищої освіти: 

матеріали круглого столу (26 листопада 2018 року, м. Київ) – К.:ДВНЗ 

«Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018 – С. 22-25,  0,3 

друк. арк. 

2. Мілаш В.С., д.ю.н., доцент 

«Проблеми та перспективи розвитку правового регулювання господарсько-

договірних відносин» 2,0 друк. арк. 

Опубліковано 21,6 друк.арк. 

Статті: 

1.Публічні застереження в господарському договорі: вияв договірної свободи 

чи її деформація /  В.С. Мілаш  // Підприємництво, господарство і право. – 

2018. – № 4. – С. 96 – 102, 0, 6 друк. арк. 

2.Європеїзація господарського договірного права України як напрям правової 

інтеграції /  В.С. Мілаш // Актуальні проблеми права: теорія і практика : 

Збірник наукових праць № 1 (35). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2018. – С. 49 – 59,  0,7 друк. арк. 

Тези: 

1.Теоретико-правові аспекти включення податкових застережень до змісту 

господарських договорів // Міжнародні та національні правові виміри 

забезпечення стабільності: Збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції. – Львів, Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив», 2018. – С. 59 – 61,  0,2  друк. арк. 

2.Відносини контролю у сфері господарювання та антикорупційні перевірки 

ділових партнерів // Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах: Збірник матеріалів круглого 

столу. – Харків, Право, 2018. – С. 95 – 99, 0,3  друк.арк. 

3. Правові аспекти європеїзації господарського договірного права України // 

Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: 

Матеріали круглого столу. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. – С. 110 – 114, 

0,2  друк. арк.  
Навчальний посібник: 

Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів / В.С. Мілаш. – 5-

е вид., змін. – Х. : Право, 2018. – 338 с.,   19,6  друк. арк. 
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3. Селіванова І.А., к.ю.н., доцент 

«Особливості правового регулювання використання окремих видів 

державного майна»  1,5 друк. арк.  

Опубліковано 1,9 друк.арк.  

Статті: 

1. Четыре новшества в пользу инвестора. Что может измениться с принятием 

законопроекта о приватизации?, 0,4 друк.арк.  

 http://gordonua.com/publications/chetyre-novshestva-v-polzu-investora-chto-

mozhet-izmenitsya-s-prinyatiem-zakonoproekta-o-privatizacii-226971.html 

2.Новый закон о приватизации. Украинцы получили право вести споры в 

европейских судах  

 http://gordonua.com/publications/novyy-zakon-o-privatizacii-ukraincy-poluchili-

pravo-vesti-spory-v-evropeyskih-sudah-231730.html, 0,3 друк. арк. 

3. Комментарий к проектам законов по реформированию законодательства о 

концессиях и государственно-частном партнерстве,  0,1 друк.арк. 

 /https://ubr.ua/business-practice/investment-in-business/v-ukraine-po-novomu-

budut-stroit-zhile-cheho-v-mnohoetazhkakh-bolshe-ne-budet-3866982,  

4. Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я 

з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства оновлена 

версія 2018, Схвалено Робочою групою з питань реформи фінансування 

сфери охорони здоров’я України при Міністерстві охорони здоров’я від 14 

лютого 2018 року, 0,3 друк. арк.   http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-

moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf 

5. Про деякі питання господарського права та господарського законодавства, 

актуалізовані українськими реформами//Збірник наукових праць. С. 

Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі століть). Вип. 15: 

Наукові статті учасників ХУ1  Міжнародної  науково- теоретичної 

конференції «Українські національні цінності та їх модернізація в умовах 

інформаційної цивілізації (До 300 – річчя від дня народження Григорія 

Сковороди)  / Під редакцією кандидата мистецтвознавства, професора 

Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого  Л.М. 

Трубнікової. – Харків:ТОВ « Майдан, 2018. ч. 3,  с  255-264, 0,5 друк.арк. 

Тези:  

1.Про деякі питання правового статусу суб’єктів державного та 

комунального секторів економіки, актуалізовані українськими реформами / 

Проблеми цивільного права і процесу : тези доп. учасників  наук.-практ. 

конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна,  25 трав. 2018 р. /МВС 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. 

громад. орг. «Асоціація цивілістів України».- Харків : ХНУВС,  2018.- 376с. 

С. 207-211,  0,4 друк. арк. 

 4. Барахтян Н.В., к.ю.н.,  доцент 

«Проблеми правового регулювання здійснення банківської операції в 

Україні» 1,5 друк. арк. 

http://gordonua.com/publications/chetyre-novshestva-v-polzu-investora-chto-mozhet-izmenitsya-s-prinyatiem-zakonoproekta-o-privatizacii-226971.html
http://gordonua.com/publications/chetyre-novshestva-v-polzu-investora-chto-mozhet-izmenitsya-s-prinyatiem-zakonoproekta-o-privatizacii-226971.html
http://gordonua.com/publications/novyy-zakon-o-privatizacii-ukraincy-poluchili-pravo-vesti-spory-v-evropeyskih-sudah-231730.html
http://gordonua.com/publications/novyy-zakon-o-privatizacii-ukraincy-poluchili-pravo-vesti-spory-v-evropeyskih-sudah-231730.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fubr.ua%2Fbusiness-practice%2Finvestment-in-business%2Fv-ukraine-po-novomu-budut-stroit-zhile-cheho-v-mnohoetazhkakh-bolshe-ne-budet-3866982&h=ATM3aIPDQEoWfGp1MBp1QvkOTlPLCevJ9eSMnXpUNTgbHqjOLQvYrq7A4azy1SIpUzpC3CSrUjmuZ-F99oi6KtOsN0bmx38MQqUxihfw-zdhY2kCYNwq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fubr.ua%2Fbusiness-practice%2Finvestment-in-business%2Fv-ukraine-po-novomu-budut-stroit-zhile-cheho-v-mnohoetazhkakh-bolshe-ne-budet-3866982&h=ATM3aIPDQEoWfGp1MBp1QvkOTlPLCevJ9eSMnXpUNTgbHqjOLQvYrq7A4azy1SIpUzpC3CSrUjmuZ-F99oi6KtOsN0bmx38MQqUxihfw-zdhY2kCYNwq
http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf
http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf
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Опубліковано 1,5 друк.арк.  

Статті: 

1. Проблеми правового регулювання банківських операцій в Україні. 

Юридичний електронний науковий журнал, 2018 р., № 1, 49-51, 0,7 друк. 

арк. 
2. Актуальні питання правового регулювання ринку банківських послуг. 

Юридичний електронний науковий журнал, 2018, № 6, 27-34, 0,8 друк. арк. 

 

5. Шевердіна О.В., к.е.н., доцент 

 «Правовий механізм та засоби державного регулювання господарської 

діяльності» 1,5  друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк.  

Статті: 

1. Засоби державного регулювання господарської діяльності:  до питання 

систематизації / Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-

аналітичне право». № 1. 2018. С. 149-151 0,7 друк. арк. 

2. Засоби державного регулювання господарської діяльності: особливості 

правової регламентації / Юридичний електронний науковий журнал, 2018,  

№ 6, 42-51, 0,8 друк. арк. 

 

6. Товкун І.М., к.ю.н., доцент 

«Правовий режим міжурядових угод в сфері інвестиційної діяльності», 0,75 

друк. арк. 

Опубліковано 0,8 друк. арк; 

Стаття: 

1.Особливості визначення країни походження товарів згідно умов 

регіональної конвенції про Пан-Євро-Середньоземноморські преференційні 

правила походження, «Юридичний науковий електронний журнал», 

Запоріжжя,  №  3, 0,8 друк. арк. 

 

7. Бойчук Р.П., к.ю.н., доцент 

«Проблеми формування господарсько-правових механізмів захисту прав 

учасників інвестиційних відносин»   1,5 друк. арк. 

Опубліковано 2,5 друк. арк.  

Розділ у монографії 

1.Проблеми правового забезпечення державного регулювання господарської 

діяльності в санкційний період.  Правові основи здійснення господарської 

діяльності в інноваційному суспільстві: монографія / за ред. А. П. Гетьмана, 

О. О. Дмитрик, А. В. Анісімової,Харків:Право, 2018. С. 88-111, 1,0  друк.арк. 

Статті:  

1.Проблеми правового забезпечення державного регулювання господарської 

діяльності // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та 

ін. Харків : Право, 2018.  №3(23).  С.55-62,  0,8 друк. арк. 
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2.Проблеми правового забезпечення державного санаційного регулювання 

господарської діяльності // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: 

С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018.  №4(24), 0,7 друк. арк. 

 

8. Погрібний Д.І., к.ю.н., доцент 

Специфіка господарсько-правового забезпечення діяльності учасників 

корпоративних відносин,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано   1,9  друк. арк. 

Статті: 

1.Питання визначення правового статусу криптовалют та господарсько-

правового забезпечення їх використання в Україні. Теорія і практика 

правознавства. 2018. Том 2, № 14 (2018). URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/ , 0,7 друк. арк.  

2.Перспективи визначення правового статусу криптовалют в Україні 

(господарсько-правовий аспект). Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, серія «Право». № 26 (2018). С. 91-94,  0,6 

друк. арк.  

Тези:  

1.Криптовалюти в Україні (перспективи господарсько-правового 

забезпечення їх використання). Мат. міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та 

практики», м. Одеса,  7-8 грудня 2018 р. С. 55-59.  0,3 друк. арк. 

2.Проблеми господарсько-правового забезпечення використання 

криптовалют в Україні. Мат. всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України», м. Херсон, 

7-8 грудня 2018 р. С.76-79,  0,3 друк. арк. 

 

9. Щокіна О.О., к.ю.н., доцент 

 «Джерела правового регулювання корпоративних відносин з іноземним 

елементом», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 
Юридична енциклопедія:  

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. 

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. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/
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10. Таран Л.В., к.ю.н., доцент 

 «Господарсько-правові засади освітньої діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк. 

Статті:  

1. Щодо актуальних питань господарської діяльності закладів позашкільної 

освіти//: Правова позиція. Випуск 2 (21), 2018 р., 0,7 друк. арк. 

2. Особливості господарської діяльності приватних закладів дошкільної 

освіти:// Південно-український правовий часопис; №3, 2018 р.,  0,8 друк.арк. 

 

11. Кузьміна М.М., к.ю.н., доцент 

Проблеми правового механізму державного регулювання виробництва 

енергії з відновлювальних джерел, 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. Правові особливості функціонування об’єктів відновлюваної енергетики. 

Економічна теорія та право. 2018. №2. С. 136-148, 0,8 друк. арк. 

2. Проблеми створення об’єктів відновлюваної енергетики. Підприємництво, 

господарство і право, 2018р., 0,7 друк. арк. 

 

12. Давидюк О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Господарсько-правові засоби державної підтримки та стимулювання 

розвитку відносин у сфері трансферу технологій», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. Особливості господарсько-правового статусу технології, створеної в 

результаті наукових чи науково-дослідних робіт.  Право та інноваційне 

суспільство : електрон. наук. вид. 2018. № 1 (10). URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2018/6/ Davydiuk10.pdf., 0,7 друк.арк.  

2. Проблеми правового забезпечення відносин пов’язаних із обігом 

технологій в Україні та господарсько-правові засоби їх вирішення / Право та 

інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 

2018. No2(22). – С. 75-80,  0,8 друк.арк. 

 

13. Битяк О.Ю., к.ю.н., доцент 

«Господарські організації в сфері ядерної енергетики: оптимізація 

організаційно-правових форм», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Розділ у монографії: 

Розділ 2.3 Науково-технічна та інноваційна політика держави в ядерному 

енергетичному секторі України / Правове та законодавче забезпечення 

економічної безпеки України., с. 156-172;  1,5 друк.арк. 

 

14. Шовкопляс Г.М., к.ю.н., доцент  

«Господарська діяльність учасників ринків фінансових послуг України як 

об’єкт контролю та критерій визначенняйого особливостей на відповідних 
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ринках», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Статті: 

1. Shovkoplias Anna. Economic and legal regulation of control on the markets of 

financial services of Ukraine. Baltic journal of law, Issue 3, 2018. P. 43-51. 0,8 

друк.  арк. 

2. Borys Yazliuk, Anatolii Hulei, Ruslan Brukhanskyi, Hanna Shovkoplias, 

Tetiana Shvydka. Basic principles of financial markets regulation and legal aspects 

of the legislative requirements. Investment Management and Financial 

Innovations, Volume 15, Issue 1, 2018. P. 337-349. (Scopus) 0,4 друк. арк. 

Б. Язлюк, А. Гулей, Р. Бруханський, Г. Шовкопляс, Т. Швидка. «Основи 

регулювання фінансових ринків та правові аспекти вимог законодавства»  

15(1), 337-349. doi:10.21511/imfi.15(1).2018.28   Управління інвестиціями та 

фінансові інновації" 

Тези: 

Господарсько-правове регулювання контролю на ринках фінансових послуг 

України. Круглий стіл “Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах” (25 травня 2018 м. Харків), 154-

159,  0,3 друк. арк. 

 

15. Кудрявцева В.В., к.ю.н., асистент 

«Окремі завдання щодо удосконалення інвестиційного законодавства 

України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк. 

Стаття:   

Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики. 

Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : 

Право, 2018. №4(24). С. 76-82, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1. Детермінанти модернізації національної системи вищої юридичної освіти 

\\ Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної освіти: тези доповідей та 

повідомлень учасників ХІІ конференції школи педагогічної майстерності 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / за заг. 

ред. В. В. Комарова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2018,  0,4 

друк.арк. 
2. Державна інвестиційна політика: засоби реалізації в сучасних умовах // 

Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської 

діяльності: круглий стіл, м. Харків,  0,4 друк.арк. 

 

16. Остапенко Ю.І., к.ю.н., асистент 

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

друк. арк.  

Опубліковано 14,1 друк. арк. 

Монографія: 
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Господарське законодавство України в системі кооординат суспільних 

трансформацій: Юрайт, 2018,  188 с., 7,8 друк.арк. 

Статті: 

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. 149–16, 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  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)  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: 

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.php  0,7 друк. арк. 

3.Новели структурування у системі національного господарського 

законодавства:  Матеріали Міжнароднох науково-практичної конференції     

« Підсумки розвитку наукової думки: 2018»,  м. Івано-Франківськ, 5 грудня 

2018 року,  0,3 друк.арк.  

 

17. Швидка Т.І., к.ю.н., асистент 

«Удосконалення господарсько-правового механізму відповідальності за 

порушення вимог економічної конкуренції»,   1,5 друк. арк. 

Опубліковано 28,5 друк. арк. 

Статті:  

1. Проблеми притянення до господарсько-правової відповідальності за 

правопорушення у сфері публічних торів. Вісник Національного юридичного 

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

зб. наук. пр. Харків, 2017. № 4(31). С. 156–167 0,7 друк.арк. 

http://www.legalactivity.com.ua/index.php
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2.  Удосконалення змісту та форми конкурентної політики держави 

(господарсько-правовий аспект) Право та іннова  : наук.-практ. журн. / 

редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків : Право, 2017. № 4 (20) с. 36-43 0,7 друк. 

арк. 
3. Проблеми монополізації та антимонопольного регулювання на ринку 

інформаційних послуг та соціальних мереж. Вісник Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія 

та право : зб. наук. пр. Харків, 2018. № 1(32). С. 162–175 0,7 друк. арк. 

4. Конкурентна політика держави як ключовий чинник її правового 

оранізаційно-господарськоо впливу. Науковий журнал "ScienceRise: Juridical 

Science".№2(4)2018.С.26-31.URL - 

http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/135780/132845 0,7 друк.арк. 

5. Визначення складу антиконкурентних узгоджених дій у формі спотворення 

результатів тендерів як виду конкурентних правопорушень. Підприємництво 

господарство і право. №7 (269). 2018. С. 70-74. 0,7 друк.арк. 

6. Застосування спекулятивних схем при публічних закупівлях та проблеми 

притягнення до відповідальності. Право та інновац : наук.-практ. журн. / 

редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків: Право, 2018 №2 (22), с. 80-87. 0,7 друк. 

арк. 
7. Глобалізація міжнародного економічного простору та проблеми 

забезпечення конкуренції в міжнародному масштабі. Юридичний 

електронний науковий журнал. Фахове видання юридичного факультету 

Запорізького університету. №4. 2018 С. 58-61 URL-  

http://lsej.org.ua/4_2018/16.pdf 0,7 друк.арк. 

8. Перспективи розвитку та модернізації конкурентного законодавства 

України в умовах глобалізації. Науковий вісник Ужгородського 

Національного університету. Серія Право. Випуск 51. Том.1 с. 128-133. 0,7 

друк.арк. 
9. Зарубіжний досвід антимонопольної політики та перспективи 

реформування вітчизняного конкурентного законодавсва в умовах 

глобалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія Юриспруденція,  2018. №33 С. 107-112. 0,7 друк. арк. 

10. Контроль за концентрацією та попередження зловживань монопольним 

становищем в рамках міжнародної конкуренції. Науково-виробничий журнал 

“Держава та регіони” (Класичний приватний університет. М. Запоріжжя). 

Серія: Право. 2018. № 3 (61). С. 59-65. 0,7 друк. арк. 

11. Антиконкурентні узгоджені дії або картельні змови (небезпечні 

наслідки та проблеми притягнення до відповідальності). Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Економічна теорія та право : зб. наук. пр. Харків, 2018. № 3(34). С. 119–131 

0,7 друк.арк. 

12. Проблеми регулювання конкурентних відносин та забезпечення 

конкурентної політики в умовах глобалізації. Науковий вісник публічного та 

приватного права: Збірник наукових праць. Київ: Науково-дослідницький 

інститу публічного права. №3. Т.1. 2018. С. 85-90. 0,7 друк. арк. 

http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/135780/132845
http://lsej.org.ua/4_2018/16.pdf
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13.  Правову регулювання конкурентної політики держави та механізми 

вдосконалення її реалізації (порівняльно-правовий аспект). Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія “Юридичні науки” Випуск 4. 

Том 1. 2018. С. 91-96. 0,7 друк. арк.  

14. Кваліфікація монопольного становища на ринках та підстави притягнення 

до відповідальності за зловживання ним. 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. 

15.Правовое регулирование предотвращения монополизации рынков в 

рамках национальной и международной конкуренции. Tetiana Shvydka. Legal 

regulation of  prevention of monopolization of markets in the context of national 

and international competition. Legea si viata (Republica Moldova) Nr 10/2 (322) 

2018. P. 117-121. 0,7 друк.арк. 

16.Злоупотребление монопольным положением в сфере хозяйствования: 

определение состава правонарушения. Jurnal Juridic National. Национальный 

юридический журнал: теория и практика. Tetiana Shvydka. Abuse of the 

monopoly position in the field of economics: definition of the composition of 

offenses. National law journal: teory and practice. №5 (33). 2018. С. 151-155. 0,7 

друк.арк. 

17. Borys Yazlyuk, Anatoliy Guley, Ruslan Brukhanskyi, Hanna Shovkoplias and 

Tetiana Shvydka (2018). Basic principles of financial markets regulation and legal 

aspects of the legislative requirements. Investment Management and Financial 

Innovations, 15(1), 337-349. doi:10.21511/imfi.15(1).2018.28  (Scopus) 0,2 

друк.арк. 

Б. Язлюк, А. Гулей, Р. Бруханський, Г. Шовкопляс, Т. Швидка. «Основи 

регулювання фінансових ринків та правові аспекти вимог законодавства»  

15(1), 337-349. doi:10.21511/imfi.15(1).2018.28   Управління інвестиціями та 

фінансові інновації" 

Тези:  

1. Удоск

: матеріали II

-  конференці в, 28 лютого 

2018 р., ТОВ «Тенар», 2018,  С 122-124, 0,4 друк арк. 

2. Вдосконалення антимонопольного регулювання на законодавчому рівні в 

умовах глобалізації. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних 

умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 24-25 серпня 2018 р. – Запоріжжя: Класичний приватний 

університет, 2018. С7 53-56. 0,4 друк арк. 

3. Особливості здійснення контролю за концентрацією в рамках світової 

економіки. Матеріали круглого столу “Актуальні проблеми господарського 

права і процесу. М. Київ, 9 листопада, 2018 р. Київ. Видавництво Ліра. 2018. 

С.184-187. 0,4 друк арк. 

4. Історія формування і становлення конкурентного законодавства України та 

його сучасний стан. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних 

http://tlaw.nlu.edu.ua/
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процесів» м. Київ, 12-13 жовтня 2018 р. Київ: Центр наукових досліджень, 

2018.с. 36-39 0,4 друк арк. 

5. Реформування та модернізація законодавства про захист економічної 

конкуренції в Україні. Матеріали Міжнароднох науково-практичної 

конференції “Актуальні проблеми законодавсва: пріоритетні  напрямки його 

вдосконалення”. м. Одеса 12-13 жовтня. Одеса: ГО “Причорноморська фундація 

права”. 2018. С. 56-61 0,4 друк арк. 

6. Новели у законодавстві та перспективи прийняття Кодексу з банкрутства. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ 

столітті. Дніпро   2-3 листопада. Дніпро. ГО: Правовий світ. С. 50-53. 0,4 друк арк. 

Навчальний посібник: 

1. Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. Харків: Право, 2018,  

15,11 друк.арк.  

 

18. Голіна О.В., к.ю.н., асистент 

«Підходи для систематизації договорів про надання послуг у сфері 

господарювання» – 0,75 друк. арк. 

Опубліковано 0,9 друк. арк; 

Стаття: 

1. До питання про поняття довірчих електронних послуг та їх договірного 

забезпечення / О. В. Голіна // Підприємництво, господарство і право. – Київ. - 

2018. № 5. - С. 73-76. – 0,6 друк.арк. 

Тези: 

1. Теоретико-правові засади визначення поняття довірчих електронних 

послуг / О.В. Голіна // «Реформування законодавства України та розвиток 

суспільних відносин в Україні: питання взаємодії»: Міжнародна науково-

практична конф. (м. Ужгород, 11-12 травня 2018 р.) – Ужгород.: 

Ужгородський національний університет, 2018. – С. 27-30. – 0,3 друк.арк. 
 

1.3.  Вказати викладачів, які не виконали НДР- не виконала науково-

дослідную роботу  доц. Денисова Р.О. у звязку  з припиненням  трудових 

відносин з університетом. 

1.4. Вказати діяльність кафедри на госпдоговірних засадах із 

зазначенням суми договору. Викладачі кафедри у звітному році не 

здійснювали діяльність на госпдоговірних засадах. 

1.5. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми: «Правове забезпечення реалізації політики держави на 

пріоритетних напрямах економічного розвитку та у сфері екологічної 

безпеки» (номер державної реєстрації - № 0111U000962), науковим 

керівником цієї ЦКП є д.ю.н., проф. Задихайло Д.В.   

Актуальність виконаних річних робіт полягає в напрацюванні змістовних 

положень господарсько-правової та господарсько-законодавчої політики 

держави, що шляхом власої реалізації через законодавчі пропозиції має 

модернізувати зміст господарського законодавства та, в цілому, підвищити 

його соціально-економічну ефективність. 
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      1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Авторські 

свідоцтва та патенти відсутні. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів. Узагальнюючи наукові 

здобутки наукових робіт членів кафедри господарського права, можна 

стверджувати, що вони, хоча за своїм предметним змістом присвячені 

господарсько-правовій проблематиці в різних сегментах сфери 

господарювання, усі без винятку присвячені та містять відповідні 

компоненти, що можуть бути використані в процесі законортворчої 

діяльності для підвищення ефективності чинного господарського 

законодавства, зміцнення правового господарського порядку в Україні.   

   Наукова новизна проф. Задихайла Д.В. полягає у наступному: 

1. Функціонування економічної системи суспільства залежить від 

конфігурації макроекономічних впливів на сферу економічних відносин з 

боку носіїв цілого кола типів економічної влади.  

2. Такими носіями є, або потенційно можуть бути: великий вітчизняний 

бізнес; іноземні ТНК; малий та середній бізнес; держава; Український народ; 

споживачі; працівники; креативний клас тощо.  

3. Носії економічної влади для повноти реалізації власної функціональної 

природи мають набути ознак фактичної консолідованості та юридичної 

інституціалізації власної суб’єктності, для чого мають бути створені 

юридичні передумови функціонування відповідних організацій шляхом 

створення відповідних правових критеріїв та механізмів.   

4. Між носіями економічної влади на рівні функціонування економічної 

системи мають бути встановлені відносини: розподілу між собою; стримань 

та противаг; балансування; взаємодії.  

5. Специфіка національної моделі ринкової економіки полягає в 

специфічному характері розстановки акцентів в балансі економічної влади на 

користь тих чи інших її типів, що забезпечують максимальну 

конкурентоспроможність системи, шляхом законодавчого забезпечення 

макроекономічного державного регулювання в сфері господарювання. .  

6. Будь-яка формула розподілу типів економічної влади та їх 

балансування в національній економічній системі має забезпечувати 

економічне народовладдя як кінцевий, глибинний сенс організації 

економічного життя суспільства, що має знайти конституційно-правове 

закріплення в засадах конституційного ладу України.  

В ході дослідження доц. Мілаш В.С. актуалізовано потребу 

гармонізації договірно-правових засад функціонування єдиного 

економічного простору в умовах поглиблення європейської інтеграції, 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ВЗВТ), 

що має за мету забезпечення вільного руху товарів і послуг на території 

України та ЄС.  

Відзначено важливе значення процесів європеїзації договірного права, 

що  мають за мету формування спільних підходів та концепцій розвитку 

національних договірних законодавств членів ЄС, вироблення загальних 

принципів договірного права та встановлення схожих за змістом норм, та 
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наголошено на необхідності залучення України, як асоційованого члена 

ЄС, до цих процесів.  

Визначено, що європеїзація договірного права України повинна 

здійснюватися насамперед через уніфікацію принципів правового 

регулювання договірних відносин та їх орієнтацію на принципи 

«європейського типу», які характеризують зміст договірного права та є 

„розщепленими” у ньому «наскрізними ідеями».  

З’ясовано, практичну спрямованість принципів європейського 

договірного права, що полягає у: їхній регулюючій дії як джерела 

договірного права; використанні як способу заповненні прогалин 

національного права та міжнародних договорів, конвенцій тощо (аналогії 

права); врахуванні під час розроблення нових або зміненні застарілих 

нормативно-правових актів у сфері укладання та виконання договорів; 

забезпеченні системності договірного права та створенні ґрунту для 

гармонізації (узгодження) окремих положень вітчизняного законодавства в 

частині регулювання господарсько-договірних зав’язків; використанні під 

час тлумачення змісту норми права або змісту умов договору, що є 

субсидіарним застосуванням принципів, яке слід відрізняти від аналогії 

права. 

Піддано критиці поширену на даний час практику включення до змісту 

господарських договорів публічних застережень (антидемпінгових, 

податкових, антикорупційних  застережень тощо). Доведено, що, по-перше, 

означені публічні застереження безпосередньо не пов’язані з метою та 

предметом господарських договорів, до змісту яких їх включено. По-друге, 

завдяки публічним застереженням у сторін договору «виникають» 

позадоговірні права та обов’язків, порушення яких не свідчить про 

неналежне виконання договірних зобов’язань, що унеможливлює 

застосовування заходів договірної відповідальності за порушення приписів, 

що містять ці квазідоговірні умови. 

Доц. Селівановою І.А. обґрунтовано висновок, що в результаті 

реформи  медичного обслуговування в Україні принципово змінилася 

система управління та контролю за   діяльністю закладів охорони здоров’я. 

Так,   управління та контроль, що здійснюється власником (державою, 

територіальною громадою) проявляється в наступних напрямках: 1. 

Затвердження статуту некомерційного комунального (казенного) 

підприємства 2. Затвердження фінансового плану таких підприємств та 

прийняття звітів про його виконання  3. Укладання контракту з  керівником 

підприємства 4. Створення наглядової ради 5. Визначення представників у 

спостережну раду.  Обґрунтовано висновок, що контроль за діяльністю  

автономізованих закладів охорони здоров’я  здійснює: 1. Власник 2.  

Громадськість шляхом участі в  діяльності спостережних та опікунських рад 

при некомерційних підприємствах – закладах охорони здоров’я 3. Пацієнт на 

умовах цивільного законодавства та договору про медичне обслуговування).  

Обґрунтовано висновок, що в новому Законі  «Про приватизацію 

державного та комунального майна»  закріплена кардинальна зміна   підходу 
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держави до захисту прав інвесторів. Для залучення іноземних і внутрішніх 

інвестицій в економіку країни, що є метою приватизації, держава, визнаючи 

недосконалість нашої судової та законодавчої системи, пропонує інвесторам 

новий засіб захисту їх прав – можливість  підпорядкування приватизаційних 

договорів купівлі-продажу англійському праву і розгляд суперечок в зв'язку з 

такими договорами в міжнародному комерційному арбітражному суді.                              

Обґрунтовано висновок, що законопроекти щодо зміни концесійного 

законодавства України ( законопроекти №8125, №8126 і №8127 -  спрямовані 

на вирішення проблеми неефективності українського законодавства про 

державно-приватне партнерство. Такий висновок підтверджується, зокрема,  

тим, що законопроектами: 1. Встановлюється  єдина процедура ініціювання 

та прийняття рішення щодо здійснення ДПП, для всіх форм ДПП,  в тому 

числі концесії 2. Розмежовується сфери регулювання  Закону про ДПП та 

Закон про концесії.  3. Встановлюється прозора процедура вибору 

концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), що відповідає 

кращій міжнародній практиці,  зокрема "Типовим законодавчим положенням 

по проектам в області інфраструктури, що фінансуються з приватних 

джерел", ЮНСІТРАЛ. 4. Розширена   кількість органів, які можуть приймати 

рішення про ДПП в держсекторі економіки. Якщо наразі це тільки 

Мінекономіки, то відповідно до законопроекту повноваження приймати 

рішення, необхідні для підготовки до реалізації та здійснення ДПП,  

отримують Кабінет Міністрів України, міністерства, інші органи влади та 

організації, що управляють суб'єктами державного сектора економіки 

Доц. Барахтян Н.В. надано визначення ринку банківських послуг як 

системи врегульованих нормами права та забезпечених засобами правового 

регулювання відносин, що складаються між банківськими установами та 

клієнтами банку, а також іншими учасниками ринку та державою в особі 

уповноважених органів державної влади з приводу з приводу надання 

банківських послуг.  

Банківська послуга визначено як такий вид послуги, який надається 

виключно банківськими установами, які мають дозвіл на надання цього виду 

послуг (якщо він вимагається), складається із операцій з банківськими 

активами, що здійснюється в інтересах клієнтів банку за власний рахунок або 

за рахунок клієнтів, з метою отримання прибутку або збереження реальної 

вартості банківських активів. 

Наукова новизна отриманих результатів доц. Шевердіної О.В.  полягає  

у обґрунтуванні розуміння поняття «засоби державного регулювання 

господарської діяльності», відповідно до якого основними ознаками цих 

засобів є такі: 1) нормативно-правове підґрунтя (база) – ці норми обов’язково 

повинні бути закріплені у нормах права, зокрема у ГК України; 2) це засоби 

(інструменти) економічного, організаційного або правового характеру; 3) 

мета застосування цих засобів – регулюючий вплив держави на господарську 

діяльність суб’єктів господарювання. 

Запропоновано у Господарському кодексі України встановити критерії 

та певні групи засобів державного регулювання, що дасть змогу їх 
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систематизувати й у випадку виникнення або запровадження нових засобів 

не вносити зміни до кодексу.  

 Доц. Товкуном І.М. проаналізовано низку міжурядових угод с сфері 

інвестиційної діяльності та особливості визначення країни походження 

товарів відповідно до окремих конвенцій. При цьому зазначено  різні критерії 

встановлення країни походження товарів та підстави їх встановлення. 

Визначено ряд проблем в законодавчому врегулюванні процедур 

встановлення країни походження товарів.  

 Доц. Бойчуком Р.П. доведено, що взаємодія держави і господарюючих 

суб'єктів в сфері суспільного виробництва полягає в комплексному 

застосуванні правових, адміністративних, економічних та пропагандистських 

методів для створення умов ефективної діяльності останніх і досягнення 

оптимального рівня економічного і соціального розвитку суспільства.  

Комплекс перерахованих методів, повинен розглядатися в якості єдиного 

економіко-правового механізму державного регулювання інвестиційної 

діяльності. На  даний час гостро постає необхідність чіткого формулювання 

методологічної основи систематизації засобів, які притаманні відповідним 

методам управлінського впливу на інвестиційну діяльність, визначення  

методики їх застосування з прогнозованістю ефективності в цілях розвитку 

соціально-економічної системи країни. 

 Перебуваючи в постійній залежності від ефективності роботи 

підприємств, держава, в свою чергу, впливає на економічні процеси, що 

відбуваються на них, шляхом прийняття законів, які активізують або 

уповільнюють інвестиційну активність, застосовуючи механізми і засоби 

управління і регулювання і стимулювання.                      

 Потрібна розробка механізмів, спрямованих на захист прав і законних 

інтересів господарюючих суб'єктів (гарантії, форми і способи захисту та ін.), 

що несуть на собі тягар політики санкції, що проводиться. У зв’язку з 

наведеним, видається необхідною розробка і прийняття комплексного 

законодавчого акту, який би регулював, з одного боку, питання протидії 

політиці санкцій зарубіжних країн і інших суб'єктів, а з іншої - питання 

проведення ефективної політики контрсанкцій України та підтримки 

національних суб’єктів господарювання, визначення заходів захисту їх прав і 

законних інтересів  в період дії особливих економічних заходів. Вказаний 

закон повинен чітко визначити повноваження органів державної влади в 

галузі забезпечення  режиму особливих економічних заходів, визначити їв 

види, порядок застосування, строк дії та особливості здійснення 

господарської діяльності в період дії таких заходів.   

Наукова новизна отриманих результатів доц. Погрібного Д.І.  

полягає у такому: 

- проаналізовано основні тенденції щодо регулювання криптовалют з боку 

міжнародних фінансових регуляторів, а також запропоновано уніфікувати 

загальні для всіх криптовалют ознаки; 

- запропоновано шляхи оптимізації вітчизняного законодавства щодо 

правового регулювання криптовалют; 
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- визначено, що феномен криптовалюти є абсолютно новим феноменом, 

який виник як  результат еволюційного розвитку електронних грошей. 

доц. Щокіна О.О.  з’ясувала у результаті наукових досліджень, що 

сьогодня «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. 

Доц. Таран Л.В. грунтовно проаналізувала  сучасне правове 

регулювання здійснення господарської діяльності закладами позашкільної 

освіти. Науковий інтерес викликано новаціями законодавства в освітній 

сфері. Розкрито порядок легалізації надання освітніх послуг закладами 

позашкільної освіти. Дослідженні засоби технічного регулювання їх 

діяльності. Встановлено, що ліцензування цього виду господарської 

діяльності є не обов’язковим. Проведено науковими методами аналіз 

господарських правовідносин що виникають підчас здійснення господарської 

діяльності приватними закладами дошкільної освіти. Розкриті у 

господарсько-правовому ключі вимоги до легалізації такого суб’єкта права. 

Досліджена структура органів управління, вимоги до педагогічного 

колективу і порядок формування майна. Встановлено, що приватні заклади 

дошкільної освіти можуть створюватися як у формі юридичних осіб так 

фізичними особами – підприємцями на основі приватної форми власності. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження доц. 

Кузьміної М.М. полягає у доведенні того

», що кодифікує норми у 

сфері правового регулювання відновлюваної енергетики. 

ближчу перспективу. Мають бути визначені шляхи досягнення 

встановлених показників, визначення джере

. Крім цього, закон 

має містити основні положення щодо державного регулювання та 

стимулювання відновлюваної енергетики з чіткими механізмами реалізації, 

етапи та порядок створення нового об’єкту. Окрім цього, зазначено, що 

удосконалення термінології є першочерговим етапом, адже від чіткості 

розуміння термінів залежить ефективність та прозорість механізму правового 

регулювання. Так, більш доцільним є використання у законодавстві та 

науковому обігу терміну “відновлювані джерела енергії”. Виявлено, що 

мають бути чітко прописані об’єкти відновлюваної енергетики в законі із 

зазначенням особливостей їх правового регулювання (за розміром, за видом 

джерела тощо). Розмежування об’єктів за видами сприяє формуванню 
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ефективних механізмів стимулювання розвитку певних об’єктів у регіонах 

найбільш придатних для цього. Наприклад, якщо є регіон сприятливий для 

будівництва вітряних або малих гідроелектростанцій, необхідно не тільки 

створити пільгові умови будівництва нових об’єктів, але також й заборонити 

будівництво об’єктів на традиційних видах палива. Запропоновано 

визначення альтернативних (відновлюваних) джерел енергії викласти у 

наступній редакції: “відновлювані джерела енергії - енергія сонячна, вітрова, 

геотермальна (гідротермальна, аеротермальна), гідроенергія, енергія біомаси, 

біогаз, в тому числі газ з органічних відходів та газ каналізаційно-очисних 

станцій”. Доведено, що для активізації розвитку відновлюваної енергетики 

необхідним є удосконалення та спрощення процесу створення нових об’єктів 

відновлюваної енергії. Для цього потрібне прискорення видачі дозволів та 

ліцензій через системи попередньої реєстрації, “єдиного вікна”, а також 

визначення гарантії зеленого тарифу до введення в експлуатацію.  

У ході проведеної науково-дослідної роботи доц. Давидюком О.М. 

з’ясовано, що (1) Чинне законодавство України, передбачає, що технологія 

може бути створена в результаті такого виду наукової діяльності як 

прикладні наукові дослідження. При цьому, законодавець вказує лише на 

можливість створення технології у вигляді системі інформації про 

технологічні і конструктивні засоби, прийоми та методи втілення технології; 

її характеристики, обґрунтування доцільності використання на рівні який 

дозволяє відтворити її в межах існуючого типу виробництва. Іншими 

словами вказує на те, що при здійсненні такого виду наукової діяльності 

можливе створення лише технології на рівні її інформаційного втілення. (2) 

Правовим регулюванням наукової та науково-технічної діяльності 

передбачена можливість присвоєння правового статусу технології для 

результату науково-технічних розробок. При цьому, об’єкти які будуть 

створені в результаті здійснення цього виду науково-технічної діяльності вже 

можуть бути наділені не тільки ознаками інформаційного втілення 

технології. Цей вид діяльності дозволяє робити висновок про можливість 

існування технології із ознаками її матеріального втілення (як систем 

матеріальних об’єктів, приладів, обладнання, устаткування, поєднаних 

єдиним функціональним призначенням). (3) Всі перелічені види наукової 

(науково-технічної роботи) є тими видами діяльності які можуть 

здійснюватися для розробки та вдосконалення окремих складових технології 

і в черговий раз свідчать про те, що технологія це закономірний результат 

здійснення наукової роботи та наукової діяльності. (4) Всі проблеми 

використання технології у національній економіці України, можна 

систематизувати на шість рівнів: (А) методологічний; (Б) інституційний; (В) 

правозабезпечувальний; (Г) правовизначальний; (Д) інфраструктурний; (Е) 

інвестиційний. Запропонована класифікація може бути покладена в основу 

подальших наукових досліджень для визначення конкретних аспектів 

критичності впливу зазначених недоліків на відносини пов’язані із обігом 

технологій і може бути покладена державним управлінням в основу розробки 

спеціальних програм державної підтримки розвиту високих наукоємних 
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технологій на території нашої держави. (5) Сформовано ряд господарсько-

правових заходів реалізація яких дозволить виправити певну частину 

недоліків сфери трансферу технологій, основна кількість яких спрямована на 

удосконалення чинного законодавства України. До основних засобів 

віднесено: (А) запровадження єдиного підходу в нормативному визначенні 

технології як об’єкта правового регулювання та обороту; (Б) фіксація 

правової можливості функціонування технології у вигляді її матеріального 

втілення (обладнання, механізмів, верстатів, устаткування) та інформаційне 

втілення (набір необхідної інформації (документів) за допомогою яких 

суб’єкт господарювання має змогу відтворити таку технологію у власному 

виробничому процесі); (В) запровадження публічно-правових механізмів 

захисту прав і законних інтересів учасників відносин у сфері обігу технологій 

(проведення незалежної наукової експертизи, введення правил, строків і 

порядку захисту прав, аналогічних правам на об’єкти інтелектуальної 

власності; (Г) запровадження державою інституційних утворень і об’єднань 

спрямованих на поширення відносин пов’язаних із обігом технологій 

(технологічних бірж, технополісів, мереж трансферу технологій і т.д.); (Д) 

забезпечення процесу залучення інвестицій та фінансової підтримки 

учасників трансферу технологій; (Е) прийняття окремого нормативно-

правового акту на рівні Закону України який би регулював відносини 

трансферу технологій та фіксував всі вказані засоби подолання існуючих 

неспроможностей ринку технологій в Україні. 

  Виконана науково-дослідницька робота доц. Шовкопляс Г.М. 

дозволила дійти таких основних результатів: 

1) Найбільш суттєвим для стабільності ринків фінансових послуг є 

контроль за економічними нормативами.  

2) НБУ є зараз єдиним державним регулятором, який майже у повному 

обсязі виконує функції із господарсько-правового регулювання за 

відповідними фінансовими установами – банками та деякими фінансовими 

установами. Але створення єдиного мегарегулятора на ринках фінансових 

послуг у вигляді НБУ не є панацеєю для вирішення проблем щодо 

державного регулювання на ринку фінансових послуг. 

3) Було б доречним виокремлення компетенції щодо здійснення 

пруденційного нагляду у більш технічно підготовленого регулятора та 

пристосованого до виконання такої функції з точки зору господарсько-

правового регулювання ринків фінансових послуг. Його метою повинна 

стати підтримка фінансової стабільності окремих фінансових установ, а 

також недопущення появи чи нівелювання системних ризиків. Було б 

доречним, якби цей орган передбачав би різні підходи щодо здійснення 

нагляду за платоспроможними та неплатоспроможними учасниками ринків, а 

також, особливо за фінансовими установами, які як залучають кошти, так і 

позичають.  

4) В країнах ЄС традиційно систему ринків фінансових послуг 

складають: ринок банківських послуг, фондовий ринок, страховий ринок, 

інвестиційний ринок. Він є аналогічним ринку фінансових послуг нашої 
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країни. Як наслідок цього, вважаємо за доречним запозичувати принципи з 

законодавства країн ЄС щодо реформування національного ринку 

фінансових послуг, бо система регулювання в ЄС, Німеччині, Великобританії 

найбільше відповідає законодавчій меті побудови в Україні системи 

фінансових послуг і відповідних їм ринків, що і тягне удосконалення 

відповідних регуляторів. 

В процесі роботи над темою дослідження ас. Кудрявцевою В.В. були 

отримані результати з такими характеристиками: 

1.Визначено, що для формування спеціального механізму 

господарсько-правової реалізації інвестиційної політики держави необхідно 

визначитись із розробкою та прийняттям документу, що фіксував би зміст 

такої політики. Таким документом (документами) мають бути, по-перше, 

Державна стратегія інвестиційного розвитку національної економіки на 

період до…, а також Державна програма інвестиційного розвитку 

національної економіки на період до … . Зазначені документи повинні 

містити обов’язковий структурний компонент законодавчої політики 

держави у сфері інвестиційного розвитку з чітким алгоритмом модернізації 

чинного господарського законодавства у сфері інвестиційних відносин.  

2.Зазначено, що формування такого законотворчого сегменту 

державних документів передбачає наявність попередньої широкої наукової 

дискусії щодо завдань, методів та сегментації національної інвестиційної 

політики держави та пріоритетних господарсько-правових засобів її 

реалізації, що мають бути застосовані в сучасних умовах.  

3.Досліджено, такими сегментами, що передбачають створення 

особливих правових режимів інвестиційної діяльності можуть бути 

інвестиційні проекти у сфері оборонно-промислового комплексу, 

інфраструктурних  об’єктів загальнодержавного значення, інвестування в 

інноваційні проекти, що мають мультиплікаційне значення для національної 

економіки в цілому, в тому числі і такі, що реалізуються на засадах 

державно-приватного партнерства тощо. 

4.Доведено, що універсальним законодавчим засобом реалізації 

інвестиційної політики держави є кодифікація інвестиційного законодавства 

України, що має систематизувати зазначені правові засоби. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження ас. Остапенко 

Ю.І. полягає у: 

-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 
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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. 

У ході проведення наукової дослідної роботи ас. Швидкою Т.І. 

досліджено проблему притягнення до відповідальності у сфері публічних

 суб’єктів 

господарювання, як одного із найнебезпечніших правовпорушень у сфері 

економічної конкуренції, що є одним із пріоритетних напрямів роботи 

Антимонопольного комітету України. 

-Визначено необхідніть тлумачення поняття “спотворення результатів 

тендерів (торгів, аукціонів)” як виду порушення конкурентного 

законодавства. Це можливо тільки зробивши детальний аналіз складу цього 

правопорушення, визначивши об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт та 

суб’єктивну сторону. Необхідно чітко виділити ознаки даного 
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правопорушення та детальний механізм виявлення та притягнення до 

відповідальності. 

-Встановлено, що потребують удосконалення процедурні питання 

щодо проведення торгів (тентерів). Навіть новий закон “Про публічні 

закупівлі”, який удосконалив процедуру електронних торгів, не вирішує 

питань щодо припинення значної кількості правопорушень в цій сфері.  

-Зроблено аналіз антиконкурентних узгоджені дії, що призвели до 

спотворення результатів тендерів, торгів автор видіяє об’єкт, об’єктивну 

сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону.  

Наукова новизна отриманих результатів ас. Голіної О.В. полягає у 

вивченні закону «Про електронні довірчі послуги» надало змогу вивчити 

елемент довіри у даному виді послуг, однак потребують подальшого 

розвитку законодавчі положення щодо порядку укладення договорів про 

надання електронних довірчих послуг, а також сам механізм реалізації прав 

суб’єктів (споживачів послуг), для того щоб забезпечити елемент довіри.     

2.ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  НАУКОВИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й 

обговоренні з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, 

законів та інших нормативних актів, у проведенні правових експертиз 

проектів нормативних актів, у роботі робочих груп та комісій по 

розробці законопроектів.  
Доц. Товкун І.М. взяв участь у підготовці таких законопроектів: 

Приймав участь в підготовці наступних законопроектів: 

-№ 8059 від 23.02.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо справедливого розподілу державної підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників» 

-№ 8061 від 26.02.2018 р. «Про внесення змін до Закону України «Про 

вибори народних депутатів України» (щодо законодавчого врегулювання 

окремих питань виборів народних депутатів України) 

-№ 8159 від 19.03.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку 

галузі електричного транспорту в Україні» 

-№ 8160 від 19.03.2018 р. «Про внесення змін до Митного кодексу 

України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в 

Україні» 

-№ 8270-2 від 26.04.2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого 

законодавства» 

-№ 8298 від 19.04.2018 р. «Про внесення змін до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік» щодо спрямування додатково 

одержаних доходів на фінансування окремих видатків із соціального і 

медичного забезпечення» 

-№ 8415 від 25.05.2018 р. «Про внесення змін до деяких Законів України 

щодо державного регулювання ринку фінансових послуг» 
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-№ 8460 від 08.06.2018 р. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо прийняття Закону України «Про фахову передвищу освіту») 

-№ 8487 від 15.06.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних 

засобів» 

-№ 8488 від 15.06.2018 р. «Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних 

засобів на митну територію України» 

-№ 9252 від 01.11.2018 р. «Про проведення аудиту обґрунтованості  цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги». 

Доц. Селіванова І.А. приймала участь в рецензуванні проекту 

нормативного акту Міністерства охорони здоров’я «Порядок надання 

первинної медичної допомоги».  

Доц. Давидюк О.М. приймав участь у рецензуванні (підготовка 

експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-правових актів: 

у складі робочої групи працівників НДІ ПЗІР НАПРНУ, брав участь у 

експертному дослідженні проекту Закону України "Про внесення змін до 

Господарського кодексу України щодо стимулювання розвитку інноваційних 

технологій в промисловості", за № 8411, внесеним народними депутатами І. 

Котвицьким та Г.Кривошеєю. 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов 

Пленумів вищих судових органів – за звітний період викладачі кафедри  не 

приймали участь в розробці та обговоренні проектів постанов Пленумів 

вищих судових органів 

2.3. Робота  науковців кафедри у якості наукових консультантів, 

членів робочих груп та ін. 

Доц. Товкун І.М.  є консультантом з правових питань Комітету з 

податкової та митної політики Верховної Ради України. 

2.4. Перелічити відповіді на запити  Верховного Суду України – за 

звітний період викладачі кафедри  не надавали відповіді на запити 

Верховного Суду України. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.  

Підготовлено правовий висновок відносно конституційної скарги щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 79 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-

ІІІ  за запитом Судді Конституційного Суду України В.В. Городовенка.  

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації 

наукових досліджень: 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій. 

 Протягом звітного періоду на кафедрі були проведені наукові 

конференції: 

26 квітня 2018 року  проведено IV Регіональну науково-практичну 

конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Завдання сучасної 

господарсько-правової політики Української держави» (брали участь понад 
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85 учасників). 

27 листопада 2018 року  проведено V (Ювілейну)Регіональну науково-

практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Завдання 

сучасної господарсько-правової держави» (брали участь понад 100 

учасників) 

Таблиця № 1 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

 назва, місто 

 

 

 

 

Викладачі, 

які взяли 

участь 

 Міжнародні  

1. 11-12 травня 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Реформування 

законодавства України та розвиток 

суспільних відносин в Україні: питання 

взаємодії», м. Ужгород. 

 

     1 

2. 27 вересня 2018 р., ІІІ панельна дискусія ІІ 

Харківського міжнародного юридичного 

Форуму, «Ефективна система кримінальної 

юстиції як фактор сталого розвитку 

економіки», м. Харків. 

2 

3. 20-21 квітня 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Міжнародні та 

національні правові виміри забезпечення 

стабільності: Збірник матеріалів», м. Львів. 

1 

4. 6-12 грудня 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Модернізація 

законодавства та правозастосування: вимоги 

часу» м. Київ.  

1 

5. 5 грудня 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Підсумки розвитку 

наукової думки: 2018», м. Івано-Франківськ 

 

1 

6. 7-8 грудня 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасне 

державотворення та правотворення: питання 

теорії та практики», м. Одеса,   

 

1 

 

 

 

7. 29 березня 2018р., Ювілейний Міжнародний 

науково - теоретичний симпозіум «С. 

Рахманінов та культура України», м. Харків. 

1 
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8. 28 лютого 2018 р.,II -

 конкуренції в 

1 

9. 24-25 серпня 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференція. Інтеграція 

юридичної науки і практики в сучасних 

умовах, м. Запоріжжя.  

1 

10. 12-13 жовтня 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Законодавство 

України у світлі сучасних активних 

реформаційних процесів», м. Київ  

 

1 

11. 12-13 жовтня 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференція “Актуальні проблеми 

законодавсва: пріоритетні   напрямки його 

вдосконалення”, м. Одеса  

 

1 

12. 2-3 листопада 2018 р., Міжнародна науково-

практична конференції «Чинники розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті,  м. Дніпро   

 

1 

                        Всеукраїнські  

1. 9 листопада 2018 р., круглий стіл «Актуальні 

проблеми господарського права і 

господарського процесу», м. Київ. 

 

4 

2. 26 листопада 2018р., круглий стіл 

«Конституційний діалог: доступність та/або 

якість вищої освіти», м. Київ. 

1 

3. 25 травня 2018 р., “Економіко-правові 

проблеми розвитку та сприяння 

господарській діяльності в сучасних умовах”, 

м. Харків.  

 

1 

4. 7-8 грудня 2018 р. Всеукраїнська науково-

практична конференція «Тенденції та 

пріоритети реформування законодавства 

України», м. Херсон 

1 

5. 25 травня 2018 р., Науково-практична 

конференція, присвячена світлій пам’яті О. 

А. Пушкіна «Проблеми цивільного права і 

процесу», м. Харків 

1 
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6. 15 листопада 2018 р., форум «Форма» 

Національного агенства України з питань 

виявлення,розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших 

злочинів (АРМА) спільно з 

Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні 

(EUACI) м.Київ 

 

1 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь) – доц. Щокіна О.О. 

приймала участь 7-8 червня 2018 р., у міжнародній науково-практичній 

конференції «Східно-європейські дослідження: освіта, економіка, право». 

м.Бургас,  Болгарія. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ. 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій (автор, 

назва, обсяг в друк. арк.). 

        Монографія – 1/ 7,8 друк. арк. 

Остапенко Ю. І. Господарське законодавство України в системі кооординат 

суспільних трансформацій: монографія. Харків: Юрайт, 2018. 188 с., 7,8 

друк.арк. 

Розділи  у монографії  –   2 /2,5  друк. арк. 

Битяк О.Ю. Науково-технічна та інноваційна політика держави в ядерному 

енергетичному секторі України / Правове та законодавче забезпечення 

економічної безпеки України. с. 156-172,  (особистий внесок 1,5 друк.арк.) 

Бойчук Р.П. Проблеми правового забезпечення державного регулювання 

господарської діяльності в санкційний період.  Правові основи здійснення 

господарської діяльності в інноваційному суспільстві: монографія / за ред. А. 

П. Гетьмана, О. О. Дмитрик, А. В. Анісімової, Харків: Право, 2018. С. 88-111 

(особистий внесок 1,0  друк.арк.) 

 3.2. Список опублікованих за звітній період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк.) - немає 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк.)  

Навчальні посібники –   2 / 34,75 друк. арк. 

Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів / В.С. 

Мілаш. – 5-е вид., змін. – Х. : Право, 2018. – 338 с. 19,64 друк. арк. 

Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. Харків: 

Право, 2018,  15,11 друк.арк. 

3.4. Кількість опублікованих (статей) –  32 /19,3  друк. арк. : 

з них: 

3.4.1.  за кордоном   -  3 / 2,0  друк. арк.  

1. Borys Yazliuk , Anatolii Hulei, Ruslan Brukhanskyi, Hanna Shovkoplias, 

Tetiana Shvydka. Basic principles of financial markets regulation and legal 
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aspects of the legislative requirements. Investment Management and Financial 

Innovations, Volume 15, Issue 1, 2018. P. 337-349. (Scopus) 0,6 друк.арк. 

Б. Язлюк, А. Гулей, Р. Бруханський, Г. Шовкопляс, Т. Швидка. «Основи 

регулювання фінансових ринків та правові аспекти вимог законодавства»  

15(1), 337-349. doi:10.21511/imfi.15(1).2018.28   Управління інвестиціями та 

фінансові інновації" 

3. Швыдкая Т. И. Правовое регулирование предотвращения монополизации 

рынков в рамках национальной и международной конкуренции. Tetiana 

Shvydka. Legal regulation of  prevention of monopolization of markets in the 

context of national and international competition. Legea si viata (Republica 

Moldova) Nr 10/2 (322) 2018. P. 117-121. 0,7 друк.арк. 

4. Швыдкая Т. И. Злоупотребление монопольным положением в сфере 

хозяйствования: определение состава правонарушения. Jurnal Juridic National. 

Национальный юридический журнал: теория и практика. Tetiana Shvydka. 

Abuse of the monopoly position in the field of economics: definition of the 

composition of offenses. National law journal: teory and practice. №5 (33). 2018. 

С. 151-155. 0,7 друк.арк. 

3.4.2. у  міжнародних наукометричних базах даних – 33 /23,3    друк. 

арк. 

1.Бойчук Р.П. Проблеми правового забезпечення державного регулювання 

господарської діяльності // Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: 

С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018.  №3(23).  С.55-62, (0,8 друк. арк.). 

2.Бойчук Р.П. Проблеми правового забезпечення державного санаційного 

регулювання господарської діяльності // Право та інновації : наук. – практ. 

журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018.  №4(24).  (0,7 друк. 

арк.). 

3.Давидюк О.М. Особливості господарсько-правового статусу технології, 

створеної в результаті наукових чи науково-дослідних робіт.  Право та 

інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2018. № 1 (10). URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2018/6/ Davydiuk10.pdf., (0,7 друк.арк.)  

4.Давидюк О.М. Проблеми правового забезпечення відносин пов’язаних із 

обігом технологій в Україні та господарсько-правові засоби їх вирішення / 

Право та інновації : наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : 

Право, 2018. No2(22). – С. 75-80,  (0,8 друк.арк.) 

5.Задихайло Д. В. Модель національної економіки в координатах балансу 

економічної влади (правовий аспект) / Національний юридичний університет 

ім. Ярослава Мудрого. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 2018. № 1 (32). - С. 124-

136. (0,7 друк. арк.) 

6.Кудрявцева В.В. Господарсько-правові засоби реалізації державної 

інвестиційної політики. Право та інновації: наук. – практ. журн.// редкол.: 

С.В. Глібко та ін., Харків : Право, 2018. №4(24). С. 76-82. (0,7 друк. арк.) 

7.Кузьміна М. М. Правові особливості функціонування об’єктів 

відновлюваної енергетики. Економічна теорія та право. 2018. №2. С. 136-

148. (0,8 друк. арк.) 
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8.Мілаш В.С. Публічні застереження в господарському договорі: вияв 

договірної свободи чи її деформація /  В.С. Мілаш  // Підприємництво, 

господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 96 – 102. (0, 6 умов. друк. арк.)  

9.Мілаш В.С.  Європеїзація господарського договірного права України як 

напрям правової інтеграції /  В.С. Мілаш // Актуальні проблеми права: теорія 

і практика : Збірник наукових праць № 1 (35). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2018. – С. 49 - 59 (0, 7 умов. друк. арк.).  

10. Остапенко Ю.І. 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. (0, 7 умов. друк. 

арк.). 

11.Остапенко Ю.І. Саморегулювання діяльності суб’єктв господарювання 

як елемент правового господарського порядку. Науковий журнал Науковий 

журнал "Економіка та право". Київ. №3 (51) 2018. (0, 7 умов. друк. арк.). 

12.Остапенко Ю.І. 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 (0, 7 умов. друк. арк.). 

13.Остапенко Ю.І. 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.)  

14.Остапенко Ю.І. 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.)  

15. Погрібний Д.І. Питання визначення правового статусу криптовалют та 

господарсько-правового забезпечення їх використання в Україні. Теорія і 

практика правознавства, 2018,  Том 2, № 14 (2018). URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/ (дата звернення 25.11.2018), 0,7 друк. арк.   

16. Товкун І.М. Особливості визначення країни походження товарів згідно 

умов регіональної конвенції про Пан-Євро-Середньоземноморські 

преференційні правила походження/ Юридичний науковий електронний 

журнал. Запоріжжя, 2018,№3, 0,8 друк. арк. 

17.Швидка Т.І. Проблеми притянення до господарсько-правової 

відповідальності за правопорушення у сфері публічних торів. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Економічна теорія та право : зб. наук. пр. Харків, 2017. № 4(31). С. 156–167. 

(0,7 друк.арк.) 

18.Швидка Т.І. Удосконалення змісту та форми конкурентної політики 

держави (господарсько-правовий аспект)  : наук.-практ. 

журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків: Право, 2017. № 4 (20) с. 36-43 (0,7 

друк.арк.) 
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19.Швидка Т.І. Проблеми монополізації та антимонопольного 

регулювання на ринку інформаційних послуг та соціальних мереж. Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Економічна теорія та право: зб. наук. пр. Харків, 2018. № 1(32). С. 162–175 

(0,7 друк.арк.) 

20.Швидка Т.І. Конкурентна політика держави як ключовий чинник її 

правового оранізаційно-господарськоо впливу. Науковий журнал 

"ScienceRise: Juridical Science". №2 (4) 2018. С. 26-31. URL - 

http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/135780/132845 (0,7 друк.арк.) 

21.Швидка Т.І. Визначення складу антиконкурентних узгоджених дій у 

формі спотворення результатів тендерів як виду конкурентних 

правопорушень. Підприємництво господарство і право. №7 (269). 2018. С. 

70-74. (0,7 друк.арк.) 

22.Швидка Т.І. Застосування спекулятивних схем при публічних закупівлях 

та проблеми притягнення до відповідальності. Право та : наук.-

практ. журн. / редкол.: С. В. Глібко та ін. Харків : Право, 2018 №2 (22), с. 80-

87. (0,7 друк.арк.) 

23.Швидка Т.І. Глобалізація міжнародного економічного простору та 

проблеми забезпечення конкуренції в міжнародному масштабі. . Юридичний 

електронний науковий журнал. Фахове видання юридичного факультету 

Запорізького університету. №4. 2018 С. 58-61 URL-  

http://lsej.org.ua/4_2018/16.pdf (0,7 друк.арк.) 

24.Швидка Т.І. Перспективи розвитку та модернізації конкурентного 

законодавства України в умовах глобалізації. Науковий вісник 

Ужгородського Національного університету. Серія Право. Випуск 51. Том.1 

с. 128-133. (0,7 друк.арк.) 

25.Швидка Т.І. Зарубіжний досвід антимонопольної політики та 

перспективи реформування вітчизняного конкурентного законодавсва в 

умовах глобалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія Юриспруденція. 2018. №33. С. 107-112. (0,7 друк.арк.) 

26.Швидка Т.І. Контроль за концентрацією та попередження зловживань 

монопольним становищем в рамках міжнародної конкуренції. Науково-

виробничий журнал “Держава та регіони” (Класичний приватний 

університет. М. Запоріжжя). Серія: Право. 2018. № 3 (61). С. 59-65(0,7 

друк.арк.) 

27.Швидка Т.І. Правовое регулирование предотвращения монополизации 

рынков в рамках национальной и международной конкуренции. Tetiana 

Shvydka. Legal regulation of  prevention of monopolization of markets in the 

context of national and international competition. Legea si viata (Republica 

Moldova) Nr 10/2 (322) 2018. P. 117-121. (0,7 друк.арк.) 

28.Швидка Т.І. Злоупотребление монопольным положением в сфере 

хозяйствования: определение состава правонарушения. Jurnal Juridic National. 

Национальный юридический журнал: теория и практика. Tetiana Shvydka. 

Abuse of the monopoly position in the field of economics: definition of the 

http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/135780/132845
http://lsej.org.ua/4_2018/16.pdf
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composition of offenses. National law journal: teory and practice. №5 (33). 

2018. С. 151-155. (0,7 друк.арк.) 

29.Швидка Т.І. Антиконкурентні узгоджені дії або картельні змови 

(небезпечні наслідки та проблеми притягнення до відповідальності). Вісник 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Економічна теорія та право : зб. наук. пр. Харків, 2018. № 3(34). С. 119–131 

(0,7 друк.арк.) 

30.Швидка Т.І. Проблеми регулювання конкурентних відносин та 

забезпечення конкурентної політики в умовах глобалізації. Науковий вісник 

публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Київ: Науково-

дослідницький інститу публічного права. №3. Т.1. 2018. С. 85-90. (0,7 

друк.арк.)  

31.Швидка Т.І.  Правову регулювання конкурентної політики держави та 

механізми вдосконалення її реалізації (порівняльно-правовий аспект). 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Юридичні 

науки” Випуск 4. Том 1. 2018. С. 91-96. (0,7 друк.арк.)  

32.Швидка Т.І. Кваліфікація монопольного становища на ринках та підстави 

притягнення до відповідальності за зловживання ним. 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.)  

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

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

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus – 1/ 0,6 друк.арк. 

Borys Yazliuk , Anatolii Hulei, Ruslan Brukhanskyi, Hanna Shovkoplias, 

Tetiana Shvydka. Basic principles of financial markets regulation and legal 

aspects of the legislative requirements. Investment Management and Financial 

Innovations, Volume 15, Issue 1, 2018. P. 337-349. (Scopus) Особистий внесок 

Шовкопляс Г.М. - 0,4 друк.арк., Швидка Т.І. 0,2 друк.арк. 

3.5  Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних 

баз даних (Scopus).  Цитувань немає. 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

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

фактор. 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи) 

Статті 

1. 

 

Швидка 

Т.І. 

 

Basic principles of 

financial markets 

regulation and legal 

aspects of the 

legislative 

requirements. 

Investment 

Management and 

Financial Innovations 

(Scopus) 

 

Управління 

Volume 15, Issue 

1, 2018. P. 337-

349. 

 

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

фінансових ринків та 

правові аспекти 

вимог законодавства 

 

інвестиціями та 

фінансові інновації 

 

2. Шовкопляс 

Г.М. 

Basic principles of 

financial markets 

regulation and legal 

aspects of the 

legislative 

requirements. 

 

Основи регулювання 

фінансових ринків та 

правові аспекти 

вимог законодавства 

Investment 

Management and 

Financial Innovations 

(Scopus) 
 

Управління 

інвестиціями та 

фінансові інновації 

Volume 15, Issue 

1, 2018. P. 337-

349. 

 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри. 
Всього 

друкован

ої 

продукці

ї 

Моногр

афії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнала

х та 

наук. 

збірника

х 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідомле

нь на 

конферен

ціях 

Підручни

ки та 

навчальні 

посібники 

з грифом 

МОН 

Підручн

ики,нав

чальні 

посібни

ки 

Збірники 

норматив

ної 

літератур

и 

Кодекси

, 

комента

рі 

Кількіст

ь друк. 

арк. на 

одного 

викладач

а 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

78/85,75 3/10,3 50/32,8 

 

23/7,9 

 

-  2 / 34,75  - -       4,7 

 3.6.  Викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи за 

минулий рік  -  всі викладачі кафедри мають публікації за звітній період.  

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву 

заходу та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т. ч. в 

Інститутах підвищення кваліфікації). Кафедра господарського права 

постійно підтримує тісні зв’язки з практичними органами, надаючи їм 

допомогу в вирішенні складних та спірних питань кваліфікації конкретних 

діянь, проводячи лекційну роботу з правової пропаганди для практичних 

робітників. 

Викладачами кафедри у 2018 році була проведена значна лекційна 

робота,  у тому  числі:  

Прочитані лекції на курсах підвищення кваліфікації працівників СБУ: 

«Порядок відчуження та реалізації військового рухомого та нерухомого 

майна»; «Порядок реалізації (відчуження) військового майна»;  «Передача в 
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оренду військового майна» – доц. Селіванова І.А.; «Правовий режим 

майна в Збройних Сила України»; «Особливості створення, реорганізації та 

ліквідації підприємств за рішенням державних органів управління» – доц. 

Бойчук Р.П.  
     Викладачі кафедри підтримують активні творчі зв’язки з Національною 

академією правових наук України, Харківським національним університетом 

міського господарства імені О.М. Бекетова, Національним університетом 

«Одеська юридична академія», Донецьким національним університетом  та 

ін. Ці зв’язки виражаються у різних формах (рецензування наукових робіт, 

підготовка дисертації до захисту, робота в спеціалізованих радах, 

редколегіях, опанування дисертаційних робіт, виступи на наукових та 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо).  

Проф. Задихайло Д.В є членом спеціалізованої вченої ради Д.64.086.04 

у Національному юридичному   університету імені Ярослава Мудрого та 

членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт 

Атестаційної колегії МОН України.  

Доц. Мілаш В.С. є членом спеціалізованої вченої  ради Д.64.086.04 у  

Національному юридичному  університету імені Ярослава Мудрого  та 

членом спеціалізованої  вченої ради Д. 41.086.04 Національного університету 

«Одеська юридична академія».  

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики – не 

проводилось. 

4.3.  Відповіді на запити: 

Підготовлено правовий висновок відносно конституційної скарги щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 79 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-

ІІІ  за запитом Судді Конституційного Суду України В.В. Городовенка. 

Підготовлено науково-правовий висновок на звернення ТОВ «КПК 

«Столиця»». 

Підготовлено науковий висновок щодо адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, стосовно працівника ПАТ 

«Укрзалізниця» згідно ст. 172-Б КУпАП за запитом заступника Генерального 

прокурора Стрижевської А.А.  

Надання правової позиції з питання віднесення ПАТ «Українська 

залізниця» юридичних осіб публічного (приватного) права за запитом Голови 

Національного агентства з питань запобігання корупції О.А. Мангула.   

Підготовлено правовий висновок відносно конституційної скарги щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 79 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-

ІІІ  за запитом Судді Конституційного Суду України В.В. Городовенка.  

Підготовлена відповідь на Запит Національного агенства з питань 

запобігання корупції щодо висловлення правової позиції стосовно віднесення 

ПАТ Укрзалізниця до суб’єктів пубдічного (приватного) права. 
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Надано правовий висновок ПрАТ «ФЕД» щодо особливостей 

приватизації майна підприємств, що не підлягають приватизації за запитом 

в.о. голови правління Попова О.В. 

Надано правовий висновок ПрАТ «ФЕД» щодо особливостей 

продовження дії договору оренди  державного майна в зв’язку зі зміною 

законодавства та органу управління державного підприємства – орендодавця 

за запитом в.о. голови правління Попова О.В. 

Підготовлено відповідь ФДМУ щодо  збільшення статутного капіталу 

державного підприємства в зв’язку з  передачею підприємству додаткового  

майна за запитом заступника Голови Фонду Державіна В.В. 

4.4. Охарактеризувати  іншу консультативну діяльність  кафедри:  
Консультаційна діяльність кафедри полягає у наданні професорсько-

викладацьким складом наступних видів консультацій: 

-групові та індивідуальні консультації з аспірантами та здобувачами  з 

методології наукових досліджень. 

-консультації з молодими викладачами стосовно методики викладання 

господарсько-правових дисциплін. 

 

   5.НАУКОВІ ШКОЛИ  ТА  ПІДГОТОВКА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

З 1991 року на кафедрі господарського права було захищено більш 70 

кандидатських і 6 докторських дисертацій. У результаті можливо 

констатувати: зусиллями кафедри створена Харківська школа господарського 

права, яка досить серйозно заявила про себе в науці, зробивши істотний 

внесок в її розвиток.      

У 2018 році на кафедрі  були захищені 5  кандидатських дисертацій: 

- аспірант кафедри Врублевська-Місюна К.М. «Правові форми 

інноваційнорго інвестування», науковий керівник доц. Барахтян  Н.В. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Захист відбувся 30 травня 

2018 року. 

- здобувач кафедри Рудяга Ірина Миколаївна «Господарсько-правове 

забезпечення функціонування залізничного транспорту України в умовах 

реформування», науковий керівник доц. Барахтян  Н.В. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. Захист відбувся 24 квітня 2018 року. 

- здобувач кафедри  Ціленко В.А. «Господарсько-правове забезпечення 

державної будівельної політики», науковий керівник Задихайло Д.В. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Захист відбувся 02 

лютого 2018 року, захист відбувся 10 жовтня 2018 року. 
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- аспірант кафедри Руденко Микола Павлович «Правове регулювання 

внутрішньогосподарських відносин», науковий керівник проф Мілаш В.С. 

поданою на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне 

право. Захист відбувся 02 лютого 2018 року.  

- аспірант кафедри Віннічук Роман Іванович «Господарсько-правове 

забезпечення перестрахування в Україні», науковий керівник проф. Мілаш 

В.С.,  поданою на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне 

право. Захист заплановано на 17 грудня 2018 року. 

5.2. Назвати викладачів, які не мають вчених ступенів – на кафедрі 

всі викладачі мають вчений ступень. 

5.3  Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Відгуків на кандидатські дисертації  – 4. 

Відгуків на докторські дисертації  –  2.         

5.4 Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та 

докторські (окремо кількісні показники). 

Відгуки на автореферати кандидатської дисертації – 6. 

Відгуки на автореферати докторської дисертації – 3. 

Проф. Задихайлом Д.В.  підготовлені відгуки на автореферат дисертації 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

Рибнікової Еліни Юріївни «Господарсько-правове стимулювання 

використання відновлюваних джерел енергії в Україні», представленої до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.04 – господарське право; 

Львова Богдана Юрійовича «Недобросовісна конкуренція щодо об’єктів 

промислової власності: господарсько-правовий аспект», представленої до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.04 – господарське право. 

Проф. Задихайлом Д.В.  підготовлено відгук на автореферат дисертації 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:  

Іванюти Наталі Валеріївни «Функції господарського процесуального 

права: теоретико – практичні аспекти», представленої до захисту на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – 

господарське право. 

Коверзнева Вадима Олександровича «Господарсько-правове 

забезпечення кооперації в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, 

господарсько-процесуальне право. 

Доц. Мілаш В.С. підготувала відгуки на автореферати дисертацій, 

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 

право:  
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 Коверзнев Вадим Олександрович «Господарсько-правове забезпечення 

кооперації // Інститут економіко-правових досліджень НАН України, захист 

відбувся 15 червня 2018 р.);  

 Доц. Мілаш В.С. підготувала 2 відгуки на автореферати дисертацій, 

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

 Павленко Олександр Вікторович «Правове забезпечення господарської 

діяльності суб’єктів колективної (асоційованої) власності» // Міжрегіональна 

Академія управління персоналом, захист відбувся 28 березня 2018 р.;  

 Ціленко Валерій Анатолійович «Господарсько-правове забезпечення 

державної будівельної політики» // Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, захист відбувся 10 жовтня 2018 р.).  

     

 6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Проведення навчально-методичних семінарів з викладачами 

правових дисциплін навчальних закладів – не проводились. 

6.2. Організація серії лекцій для викладачів правових дисциплін 

навчальних закладів з юридичної тематики, враховуючи останні 

досягнення юридичної науки – не читалися. 

6.3. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення 

чинного законодавства та практики його застосування по місцевому 

телебаченню і радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації 

– не має. 

6.4. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з 

журналістами друкованих засобів масової інформації з метою 

підвищення рівня підготовки журналістами правових матеріалів в 

засобах масової інформації – не проводилися. 

6.5. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його 

виконанням – практичним працівникам обласного управляння СБУ. 

6.6. Призначення постійними лекторами для відповідних категорій 

населення – не призначалися. 

6.7. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення 

правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в 

Україні – не здійснювалися. 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків 

на кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та 

керівників. 
На кафедрі працює 2 гуртки. Гуртки на кафедрі працюють протягом 

відповідного навчального року з перервами на час проведення сесій та 

канікул. Гуртківцями кафедри підготовлено близько 40 наукових доповідей 

та 60 курсових проектів. У роботі гуртків беруть участь викладачі, які 

здійснюють керівництво підготовкою доповідей окремих студентів (ас. 

Остапенко Ю.І., ас. Швидка Т.І.) У роботі гуртків приймають участь 

студенти 4 та 5 курсів денного відділення. Як правило, у гуртку працюють 
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студенти, які записалися у гурток на 4 курсі і працюють у ньому до 

закінчення  академії, багато з них мають бажання навчатися в  магістратурі та 

аспірантурі. За останні 5 років стаціонарна аспірантура поповнювалась 

тільки за рахунок гуртківців.  

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами  

самостійно –   152 / 45,6 друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами  –  не публіковали. 

 

  8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ  

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.   

Проф. Задихайло Д.В. є членом редакційної колегії журналу «Проблеми 

законності» Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, «Вісника Національної академії правових наук України»,  членом 

редколегії журналу «Економічна теорія та право», та «Право України».  

        Проф. Мілаш В.С. є членом редакційної колегії журналу «Економічна 

теорія та право».  

Доц. Бойчук Р.П. є членом редакційної колегії науково-практичного 

журналу «Актуальні питання інноваційного розвитку». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

          

Почесна грамота проф. Задихайлу Д.В. Харківської обласної державної 

адміністрації за вагомий внесок у розвиток правової системи України, 

багаторічну плідну наукову діяльність і з нагоди 25-річчя від дня заснування 

Національної академії правових наук України.  

Почесна грамота проф.Задихайлу Д.В. від міського голови Кернеса Г.А. 

за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 

внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова та з нагоди Дня університету.  

Подяка ректора  ас. Швидкій Т.І. Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок, високий 

професіоналізм та з нагоди святкування Дня Університету  

Грамота доц. Бойчуку Р.П. Департаменту науки і освіти  Харківської 

обласної державної адміністрації за сумлінну працю, плідну науково-

педагогічну діяльність, досягнуті успіхи у навчанні і вихованні студентської 

молоді та з нагоди Дня юриста.   

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського права,  протокол 

№   4  від  5 грудня  2018 р. 

  
 

Завідувач кафедри  

господарського права                           проф. Задихайло Д.В.      
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