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НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2019 РІК 
 

1. Остапенко Юлія Ігорівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент кафедри господарського права  

3.   Тема і обсяг запланованої науково-дослідницької роботи.   

     «Сучасні тренди господарського законодавства  модернізація та 

удосконалення», 1,5  друк. арк. 

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

«Господарське законодавство України: функціональна природа та тенденції 

розвитку»,    4,1  друк. арк. 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.): 

Статті: 

1. Украинское хозяйственное законодательство: правила времени. Legea si viata 

(Republica Moldova) Nr 1/2 (325) 2019. P. 92 - 97. 

2. Субъект хозяйствования как базовый элемент хозяйтвенных правоотношений: 

проблемы законодательной техники. Legea si viata (Republica Moldova) Nr 3/2 (327) 2019. 

P. 78 - 83. 

3. Саморегулирование как объект правового хозяйственного порядка. Legea si 

viata (Republica Moldova) Nr 3/2 (327) 2019. P. 140 - 145. 

4. Економічна безпека як головна детермінанта господарсько-правової політики 

держави. Право і суспільство. № 5,  2019 р. 

5. Концепція сталого розвитку: концептуальні підвалини сучасного 

законодавства. Вісник публічного і приватного права. № 3, 2019 р. 

Тези доповідей: 

1.Остапенко Ю. І. Щодо законодавчих основ поняття «Економічної безпеки» : 

Матеріали круглого столу «Завдання господарсько-правової політики держави в умовах 

четвертої промислової революції», м. Харків, 20 березня 2019 року 

2.Остапенко Ю. І. Економічна політика:реалії сьогодення та перспективи 

розвитку: Матеріали круглого столу «Актуальні напрями модернізації господарсько-

праавової політики держави», м. Харків, 11 грудня 2019 року 

3.Остапенко Ю. І. Окремі питання модернізації господарського законодавства 

України: Матеріали круглого столу « Перші наукові читання пам’яті академіка В. К, 

Мамутова», м. Київ, 8 лютого 2019 року 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Формування цивілізованого національного правового господарського порядку, 

а відтак і національного господарського законодавства має визначатися змістом 

узгодженої та суспільно-прийнятної наукової концепції національної моделі ринкової 

економіки в сучасних умовах. Відсутність такої, затвердженою державою програмної 

концепції спричиняє спорадичний характер формування економічного правового 

порядку в цілому та господарського правопорядку, зокрема, шляхом втрати системності 

у їх законодавчому закріпленні як у нормах Основного Закону так і у нормах 

господарського та суміжних галузях законодавства України. Відтак, розбудова 

проблематики господарсько-правового забезпечення ринкових економічних відносин 
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позбавлена економіко-гносеологічного підґрунтя і є однією з найважливіших 

доктринальних проблем розвитку господарського права і законодавства України. 

2. Принципова необхідність розширення сфери регуляторної політики держави в 

сфері господарського законодавства, саме в частині рівня  Законів України, зокрема, на 

стадії законотворчої діяльності ВРУ, а не тільки створення та змісту підзаконних 

нормативних актів як це має зараз. Свобода підприємництва та захист законних 

інтересів підприємців мають бути забезпечені  вже на стадіях законотворчого процесу  

шляхом поширення  механізму реалізації регуляторної політики держави на зміст 

правової врегульованості об’єктів законодавчого регулювання сфери господарювання у 

відповідності до ст. 92 Конституції України. 

3. В якості першочергового завдання розвитку господарського законодавства 

України, слід визначити необхідність посиленого ефективного та системного 

забезпечення цілей  та чіткого визначення об’єктів економічної безпеки держави  

господарсько-правовими засобами. Необхідність розробки спеціальних засобів 

забезпечення економічної безпеки актуалізовано питаннями зовнішньої агресії та 

ситуацією жорсткого економічного протистояння у глобальному вимірі. Проблема 

економічної безпеки має бути визначена   самостійною підставою створення кола 

спеціальних господарсько-правових засобів її забезпечення, в тому числі в 

інвестиційному, інноваційному, оборонно-промисловому, інфраструктурному, 

енергетичному та інших аспектах. Фактично мова йде про окремий міждисциплінарний 

інститут господарського законодавства. 

4. Суспільно-економічне та суспільно-політичне середовище функціонування 

господарського законодавства України на стадіях як законотворчості так і 

правозастосування, здійснюють власний самостійний  деформуючий вплив на його 

спроможність досягати цілей регулювання, а також на рівень ефективності застосування 

відповідних господарсько-правових засобів ефективності, що потребує обов’язкового 

врахування корупційних, владно-економічних та кримінально-економічних суспільних 

деформацій.  

5. Особливого значення в процесі розвитку господарського законодавства України 

набуває проблема саморегулювання діяльності суб’єктів господарювання як 

альтернатива державному регулюванню та як тренд розвитку господарського 

законодавства і як інструмент розбудови сучасних, конкурентних, економічних 

відносин. Подальший розвиток законодавства про саморегульовану діяльність вимагає 

визначення: соціоекономічних умов запровадження в пізніх сегментах сфери 

господарювання та для різних за типом суб’єктів господарської діяльності; необхідність 

детального нормативно-правового забезпечення організаційно-господарських 

механізмів функціонування саморегульованих організацій – як господарської організації 

та водночас як суб’єкта організаційно-господарських повноважень; стимулювання їх 

активності до рівня, що є перед умовою делегування організаційно-господарських 

повноважень з боку відповідних органів держави. 

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

брала участі у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

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

приймала у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

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

нормативно-правових актів. - Не рецензувала (підготовлювала експертних висновків) 

проекти законів та інших нормативно-правових актів. 
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5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. - Не працювала 

консультантом комітетів Верховної Ради України. 

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

працювала консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. – Не проводила узагальнень практики застосування 

законодавства та проведення інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. - Не проводила доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензування.  - Не брала участі Участь у 

розробці проектів постанов Пленумів Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих 

судів України та їх рецензування. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. – Відсутні прочитані лекції 

практичним працівникам. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян.− Не відповідала  на запити органів 

державної влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). – Ні входжу до складу інших 

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

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

місце проведення).  

1. Круглий стіл «Завдання господарсько-правової політики держави в умовах 

четвертої промислової революції», м. Харків, 20 березня 2019 року 

2. Круглий стіл «Актуальні напрями модернізації господарсько-праавової 

політики держави», м. Харків, 11 грудня 2019 року 

3. Круглий стіл «Перші наукові читання пам’яті академіка В. К, Мамутова», м. 

Київ, 8 лютого 2019 року 

 

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

перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 

1. Украинское хозяйственное законодательство: правила времени. Legea si viata 

(Republica Moldova) Nr 1/2 (325) 2019. P. 92 - 97. (0,7 друк аркушів) 

2. Субъект хозяйствования как базовый элемент хозяйтвенных правоотношений: 

проблемы законодательной техники. Legea si viata (Republica Moldova) Nr 3/2 (327) 2019. 

P. 78 - 83. (0,7 друк аркушів) 

3. Саморегулирование как объект правового хозяйственного порядка. Legea si 

viata (Republica Moldova) Nr 3/2 (327) 2019. P. 140 - 145. (0,7 друк аркушів) 

4. Економічна безпека як головна детермінанта господарсько-правової політики 

держави. Право і суспільство. № 5. 2019. (у ред.) (0,7 друк аркушів) 

5. Концепція сталого розвитку: концептуальні підвалини сучасного 

законодавства. Вісник публічного і приватного права. № 3.2019. (у ред.) (0,7 друк 

аркушів) 

Тези доповідей: 
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1. Остапенко Ю. І. Щодо законодавчих основ поняття «Економічної безпеки» : 

Матеріали круглого столу «Завдання господарсько-правової політики держави в умовах 

четвертої промислової революції», м. Харків, 20 березня 2019 року 

2. Остапенко Ю. І. Економічна політика:реалії сьогодення та перспективи 

розвитку: Матеріали круглого столу «Актуальні напрями модернізації господарсько-

праавової політики держави», м. Харків, 11 грудня 2019 року 

3. Остапенко Ю. І. Окремі питання модернізації господарського законодавства 

України: Матеріали круглого столу « Перші наукові читання пам’яті академіка В. К, 

Мамутова», м. Київ, 8 лютого 2019 року 

 

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

даних Scopus, Web of Science. – Відсутні вказані публікації. 

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

базах даних.- відсутні. 

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

редакційної колегії якого-небудь видання. 

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

спеціалізованої ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. – Не приймала участь як 

опонент дисертаційних захистів. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські.- 

Не підготовлювала відгуки на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські 

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

стипендії/премії).− Не була у звітному році лауреатом/стипендіатом 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. – Не працювала з 

закордонними організаціями. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. - Не приймала 

участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. - Не приймала 

участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. - Не отримувала відзнаки 

чи нагороди отримали у звітному році. 

       

 

             ____________ ас. Остапенко Ю.І. 
                 

           Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого,     протокол № 5    від    

05  грудня   2019 року. 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 
 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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