
 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

1. Щокіна Олена Олександрівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 
«Автономія волі у корпоративних відносинах з іноземним елементом», 1,5 

друк. арк. 

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

«Автономія волі у корпоративних відносинах з іноземним елементом», 2,0 

друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 

підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових 

доповідей та повідомлень та ін.). Стаття, статті в енциклопедії, підрозділи 

підручника.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

В умовах глобалізації відбувається поширення принципу автономії волі на 

сферу корпоративних відносин, що традиційно регулювалися особистим 

законом юридичної особи. У сучасній юридичній практиці широко 

використовуються корпоративні договори, вони вже отримали визнання на 

рівні законодавства України. У разі участі в корпорації іноземних інвесторів 

постає питання про можливість підпорядкування корпоративних договорів 

іноземному праву. 

Законодавства деяких пострадянських країн закріпили можливість вибору 

права, застосовного для договорів, пов’язаних зі здійсненням прав учасника 

юридичної особи. Чинне українське законодавство не містить спеціальних 

правил для регулювання корпоративних договорів з іноземним елементом. 

Вітчизняні учені висловлюються про правомірність обрання права для 

акціонерних угод з іноземним елементом на загальних засадах автономії волі 

сторін. Водночас Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику розгляду судами корпоративних спорів» від 23.10.2008 р. № 13 

підпорядкування іноземному праву угод за участі іноземних акціонерів 

забороняється, а такі угоди оголошуються нікчемними. Таке ставлення до 

корпоративних договорів у судовій практиці шкодить інвестиційному іміджу 

України. Таким чином, враховуючи сучасні світові тенденції, вбачаємо за 

доцільне передбачити у Законі України «Про міжнародне приватне право» 

спеціальне правило про можливість обрання права, застосовного до 

корпоративних договорів за участі іноземних інвесторів. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

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

брала участі. 



5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. Не рецензувала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не 

працювала. 

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

працювала. 

6.Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Не проводила. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. Не готувала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. Не брала участі. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не викладала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не 

підготовлено. 

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

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

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

дату та місце проведення). Не брала участі. 

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

та ін.) дати перелік надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів: 

Статті: 

Щокіна О. О., Сабадаш І. В., Івашковський Д. В., Федченко Д. І. Процедура 

розв’язання спорів у рамках СОТ: досвід України // Юридичний науковий 

електронний журнал. 2019, № 3. С. 106 –110, 0,2 друк. арк. 

Щокіна О. О., Сабадаш І.В. Співвідношення принципу захисту національного 

товаровиробника і зобов’язань України у Світовій організації торгівлі // 

Юридичний науковий електронний журнал. 2018, № 6. С. 151 –153,  0,3 друк. 

арк.  

Підрозділи підручника:  

Щокіна О. О. Звичай міжнародної торгівлі // Міжнародне приватне право: 

підручник / [Є. В. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. Яковюк та ін.], за заг. ред. Є. М. 

Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. Розд. 1. Підрозд. 

1.4.3.2. 0,2 друк. арк. 

Щокіна О. О. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права 

// Міжнародне приватне право: підручник / [Є. В. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. 

Яковюк та ін.], за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. Харків: 

Право, 2019. Розд. 3. Підрозд. 5. 0,2 друк. арк. 

Щокіна О. О. Особистий закон юридичної особи // Міжнародне приватне 

право: підручник / [Є. В. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. Яковюк та ін.], за заг. ред. 



Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. Розд. 3. 

Підрозд. 6. 0,2 друк. арк. 

Щокіна О. О. Іноземні юридичні особи в Україні // Міжнародне приватне 

право: підручник / [Є. В. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. Яковюк та ін.], за заг. ред. 

Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. Розд. 3. 

Підрозд. 7. 0,2 друк. арк. 

Щокіна О. О. Зобов’язання в міжнародному приватному праві // 

Міжнародне приватне право: підручник / [Є. В. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. 

Яковюк та ін.], за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. Харків: 

Право, 2019. Розд. 4. Підрозд. 1. 0,2 друк. арк. 

Щокіна О. О. Правочини в міжнародному приватному праві // Міжнародне 

приватне право: підручник / [Є. В. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. Яковюк та ін.], 

за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 

Розд. 4. Підрозд. 2. 0,2 друк. арк. 

Щокіна О. О. Колізійне регулювання договірних зобов’язань у 

міжнародному приватному праві. Сфера дії права, що застосовується до 

договору // Міжнародне приватне право: підручник / [Є. В. Білоусов, І. М. 

Жуков, І. В. Яковюк та ін.], за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. 

Яковюка. Харків: Право, 2019. Розд. 4. Підрозд. 3. 0,3 друк. арк. 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, IndexCopernicus та інш.  

Щокіна О. О., Сабадаш І. В., Івашковський Д. В., Федченко Д. І. Процедура 

розвязання спорів у рамках СОТ: досвід України // Юридичний науковий 

електронний журнал. 2019, № 3. С. 106 –110.  (IndexCopernicus). 

Щокіна О. О., Сабадаш І.В. Співвідношення принципу захисту 

національного товаровиробника і зобов’язань України у Світовій організації 

торгівлі // Юридичний науковий електронний журнал. 2018, № 6. С. 151 –153,   

(IndexCopernicus). 

 

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

являюсь. 

 

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

вченої ради. 

 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. Не готувала відгуків. 

 

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

назву стипендії/премії). Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не брала участі. 



16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не 

брала участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не 

брала участі. 

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

 

 

 

          ____________ доц. Щокіна О.О. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол  

№ 5  від 5 грудня 2019 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ проф. Задихайло Д.В. 

 

 

 


	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК

