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З В І Т 

КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

ЗА 2019 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 2019 рік: 

 

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

«Деолігархізація національної економіки: завдання господарсько-правового 

регулювання»,  2,0 друк. арк. 

Опубліковано    6,2 друк. арк.,  4308 годин 

Тези: 

1. Основні засади господарського порядку в конституційно-правовому 

вимірі/ Перші наукові читання памяті академіка В.К. Мамутова : матеріали 

круглого столу (8 лютого 2019 р., м. Київ). Наук.ред. В.А. Устименко. НАН 

України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. С. 31-37, 0,3 друк. арк. 

2. Сучасна господарсько-правова політика як чинник економічних 

трансформацій: Матеріали круглого столу «Завдання господарсько-правової 

політики держави в умовах четвертої промислової революції», м. Харків, 20 

березня 2019 р./  редкол.: А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло. НЮУ імені 

Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В. С. 3-8, 0,3 друк. арк. 

Навчальний посібник: 

Правове регулювання господарської діяльності в окремих секторах 

економіки (у схемах і таблицях): навч. Посіб. Харків. Право. 2019. 96 с. 

(Задихайло Д.В., Швидка Т.І.,  11,2 друк.арк, особистий внесок 5,6 друк.арк.)  

2. Мілаш В.С., д.ю.н., професор 

«Принципи договірного права як осердя регулювання договірних відносин у 

сфері господарювання» 2,0 друк. арк. 

Опубліковано  23,03 друк. арк.,   1196  годин     

Юридична енциклопедія:  

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: Господарське право 

/ редкол.: В. А. Устименко та ін.; Нац. Акад. прав. наук України; Інститут 

держави і права ім. В. М.  Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого.  Харків: Право, 2019. 784 с.; 12 статей / термінів за 
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авторством Мілаш В.С – 2,2  друк. арк. 

Генеральний договір. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2 друк. арк. 

Господарський договір. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2  друк. арк. 

Господарське договірне право України. Велика українська юридична 

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

Захисне застереження. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2  друк. арк. 

Істотне порушення договору. Велика українська юридична енциклопедія : у 

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

Істотні умови господарського договору. Велика українська юридична 

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

Переддоговірні угоди. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2  друк. арк.  

Порядок зміни (розірвання) господарського договору. Велика українська 

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

Порядок укладання господарських договорів. Велика українська юридична 

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

Правовий режим господарського договору. Велика українська юридична 

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

Принципи договірного права. Велика українська юридична енциклопедія : у 

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

Форма договору. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т.: 

Господарське право – 0,2 друк. арк.  

Статті: 

1.Законодавчі дефініції термінів «зовнішньоекономічна діяльність» і 

«зовнішньоекономічний договір»: подальший розвиток чи поглиблення 

дефекту. Право України. 2019. № 8. С. 195 – 209,  0,7  друк. арк. 

Тези: 

1.Цифровізація господарських відносин: теоретико-правові засади: 

Матеріали круглого столу «Завдання господарсько-правової політики 

держави в умовах четвертої промислової революції», Харків. 2019, С 8-12, 

0,3  друк. арк. 

2.До питання про господарсько-правове забезпечення цифровізації 

економіки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та 

перспективи», Вінниця. 2019,  С. 133-135, 0,3  друк. арк. 

Навчальний посібник: 

Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів.  6-е вид., змін.  

Х.: Право, 2019. 336 с,   19,53  друк. арк. 
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3. Бойчук Р.П., к.ю.н., доцент 

«Проблеми формування господарсько-правових механізмів захисту прав 

учасників інвестиційних відносин»   1,5 друк. арк. 

Опубліковано    3,5   друк. арк.,   1833 години  

Розділ у монографії: 

Правовий режим інвестування та проблеми захисту інвестицій в особливий 

період. Розвиток бізнес середовища в Україні: окремі аспекти правового 

забезпечення. : монографія / за ред. А. П. Гетьмана, О. О. Дмитрик, А. В., 

Харків: Право, 2019,  1,0  друк.арк. 

Стаття:  

Правові засади забезпечення виконання судового рішення в контексті 

визнання права власності на земельну ділянку (у співавторстві Петришин 

О.В., Бойчук Р.П., Матвєєва А.В.  // Право та інновації : наук. – практ. журн.// 

редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2019.  №1(25).  С.79-84, 0,7 друк. 

арк. 

Тези: 

1.Проблеми формування правового режиму іноземних інвестицій в праві 

України // Завдання господарсько-правової політики держави в умовах 

четвертої промислової революції ( за матеріалами  круглого столу «», м. 

Харків, 2019 р. / ред.кол. : А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло, Ю.І. Остапенко, Т.І. 

Швидка: НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 114 стр., 0,3 

друк. арк. 

2.Оскарження рішень НБУ щодо визнання банку неплатоспроможним його 

власниками: проблеми правового регулювання // Регіональні інноваційні 

ініціативи : завдання та шляхи вирішення: зб. наук. пр. за матеріалами 

Круглого столу (м. Харків, 5 квітня 2019 року) / редкол. С. В. Глібко, А. М. 

Любчич, О. Ю. Палант. Харків : НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019, 186 с., 0,7 

друк. арк. 

3.Проблеми формування «справедливого режиму» і «безпеки» іноземних 

інвестицій в праві України // Економіко-правові проблеми розвитку та 

сприяння господарській діяльності в сучасних умовах: зб. наук. пр. за 

матеріалами ІІ Круглого столу (м. Харків, 17 травня 2019 року) / редкол. С. В. 

Глібко, А. М. Любчич, О. Ю. Палант: Харків, НДІ ПЗІР НАПрН України, 

2019. 258 с,  0,5 друк.арк. 

4.Правові засади підприємницької діяльності: проблеми формування // 

Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві, 

інтернет-конференція 29 листопада 2019 р., НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019, 

0,3 друк.арк. 

 

4. Погрібний Д.І., к.ю.н., доцент 

«Правова природа криптовалют та електронних грошей системі 

господарсько-правового регулювання»  1,5 друк. арк. 

Опубліковано   2,2  друк. арк.,  540 годин 

Статті: 
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1.Актуальні проблеми визначення правового статусу криптовалют в 

контексті формування цифрової взаємозалежності. Теорія і практика 

правознавства : електрон. наук. фахове вид. 2019. Том 2, № 16 (2019). URL: 

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

2.Сучасні тенденції визначення правового статусу криптовалют 

(господарсько-правовий аспект). Право і суспільство. № 6 (2019). С. 127-135,  

0,7 друк. арк.  

Тези: 

1.Сучасні проблеми формування ринку криптовалют в контексті цифрової 

взаємозалежності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні погляди на актуальні питання правових наук», м. Запоріжжя, 22-23 

листопада 2019 р. С. 35-39, 0,3 друк. арк. 

2. Господарсько-правовий аспект визначення правового статусу криптовалют 

в Україні. Матеріали круглого столу «Завдання господарсько-правової 

політики держави в умовах четвертої промислової революції», м. Харків, 20 

березня 2019 р., С. 81-83, 0,3 друк. арк. 

3. Сучасні проблеми вдосконалення вищої юридичної освіти. Мат. ХІІІ 

конференції школи педагогічної майстерності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 18 березня 2019 р.,   С. 23-

26, 0,3 друк. арк. 

 

5. Щокіна О.О., к.ю.н., доцент 

 «Автономія волі у корпоративних відносинах», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  2,0  друк. арк.,  405 годин 

Статті: 

1.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. 

2.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:  

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. 

Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права // Міжнародне 

приватне право: підручник / [Є. В. Білоусов, І. М. Жуков, І. В. Яковюк та ін.], 
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за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. М. Жукова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

6. Таран Л.В., к.ю.н., доцент 

 «Господарсько-правове регулювання надання освітніх послуг», 1,5 друк. 

арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк.,  850 годин 

Статті:  

1.Особливості господарської діяльності приватних закладів дошкільної 

освіти//: Порівняльно-аналітичне право, № 4/2019 р., 0,7 друк. арк. 

2. Щодо актуальних питань господарської діяльності закладів позашкільної 

освіти:// «Правова позиція» № 4 (25), 2019,  0,8 друк.арк. 

 

7. Кузьміна М.М., к.ю.н., доцент 

«Напрями удосконалення правового регулювання відновлюваної 

енергетики», 1,5 друк. арк.  

Опубліковано 1,5 друк.арк.,  350 годин 
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Статті: 

1.Правове регулювання створення та функціонування енергетичних 

кооперативів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № (281). С. 40-

45, 0,7 друк. арк. 

2.Суб’єкти малого та середнього підприємництва у сфері відновлюваної 

енергетики. Підприємництво, господарство і право, 2019 р., 0,6 друк. арк. 

Тези: 

Щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел. Завдання господарсько-правової політики держави в 

умовах четвертої промислової революції: тези доповіді круглого столу. 

Харків. 2019. С. 61-63, 0,2 друк. арк. 

 

8. Давидюк О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Господарсько-правові засоби автономно-диспозитивного регулювання 

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

Опубліковано 1,9 друк.арк., 480 годин 

Стаття:   

Система засобів захисту та поновлення порушених прав на технологію: 

господарсько-правовий аспект. Право та інноваційне суспільство : електрон. 

наук. вид. 2019. № 1 (12). URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Davydiuk12.pdf,  0,7 друк. арк.  

Тези: 

1.Похідні засоби захисту прав на технологію: господарсько-правовий аспект. 

Матеріали круглого столу «Завдання господарсько-правової політики 

держави в умовах четвертої промислової революції», (20.03.2019 р.) м. 

Харків, 2019 р./ редкол.: А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло, Ю.І. Остапенко, Т.І. 

Швидка; НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., с. 42-45 – 0,2 

друк. арк. 

2.Господарсько-правові особливості регулювання технологій в Україні. 

Support for entrepreneurship and innovation economy in the EU, Latvia and 

Ukraine law: II International Intersectoral Conference. Riga: Baltic International 

Academy. 2019. (24.05.2019 р.) Рига, Латвія, 132 pages, с. 50-56, 0,3 друк.арк. 

3.Проблематика стандартизації технологічної інформації у розрізі 

інформаційного втілення технології Круглий стіл “Теоретичні та практичні 

проблеми земельної реформи в Україні” – збірник http://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2019/15.11.19/15_11_2019_(16).pdf – 0,3 друк. арк. 

4.Правове регулювання захисту прав на технологію Економіко-правові 

проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах. 

Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Круглого столу м. Харків, 17 

травня2019р.http://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2019/17.05.19/17_05_2019-221-225.pdf,   0,2 друк. арк. 

5. Господарсько-правові аспекти репрезентування інформаційого втілення 

технології через систему технологічної інформації.  Матеріали 

Всеукраїнської Науково-практичної конференції до 100-річчя СНУ ім. В. 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Davydiuk12.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Davydiuk12.pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/15.11.19/15_11_2019_(16).pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/15.11.19/15_11_2019_(16).pdf
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Даля «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» 

http://archive.pravo-snu.lg.ua/_ld/0/6_8_11____2019-2.pdf , 0,2 друк. арк. 

 

9. Битяк О.Ю., к.ю.н., доцент 

«Енергетична стратегія України на період до 2013 року як джерело 

нормотворчорсті держави», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк.арк., 200 годин 

Стаття: 

Управління фінансовими ризиками в системі безпеки розвитку підприємства: 

господарсько-правові аспекти//Management of financial risks in the security 

system of enterprise development: economic and legal aspects. Viktoriya 

Prokhorova, Svitlana  Mushnykova, Oleksiy Bytiak, and Krystyna Slastianykova/  

www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/ 

shsconf_NTI-UkrSURT2019_06043.pdf ,    1,0 друк.арк. 

Тези: 

Роль та функціональна природа державного програмування розвитку  

електроенергетичного ринку України/ Матеріали круглого столу «Завдання 

господарсько-правової політики держави в умовах четвертої промислової 

революції», Харків, 20 березня  2019 р.,  С.70-79, 0,5  друк. арк. 

 

10. Шовкопляс Г.М., к.ю.н., доцент  

«Реформування ринку небанківських фінансових послуг в Україні. Доктрина 

та концепція», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  2,6 друк. арк., 670 годин 

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 15: Господарське 

право / редкол.: В. А. Устименко та ін.; Нац. Акад. прав. наук України; 

Інститут держави і права ім. В. М.  Корецького НАН України; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого.  Харків: Право, 2019. 784 с.;  4 статті / термінів 

за авторством Шовкопляс Г.М.  –  0,5 друк. арк. 

Статті: 

1.Регулювання ринків фінансових послуг в Україні та результативність 

контролю за ними. Право та інновації. 2019. № 1. С. 7-11, 0,5 друк. арк. 

2.Проект білої книги як концептуальне бачення НБУ щодо основних 

принципів нового регулювання небанківського ринку фінансових послуг. 

Право і суспільство. 2019. № 5. С. 138-143, 0,5 друк. арк. 

Тези: 

1.Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

України щодо встановлення ліцензійних умов провадждення професійної 

діяльності на фондовому ринку. Сучасні проблеми розвитку права та 

економіки в інноваційному суспільстві: матеріали інтернет-конференції (м. 

Харків, 26 лютого 2019 р.). Харків. С. 138-142, 0,2 друк. арк. 

2. Шовкопляс Г.М., Демчук А.І. Реформування небанківського фінансового 

сектору України: проблеми і перспективи. Завдання господарсько-правової 

http://archive.pravo-snu.lg.ua/_ld/0/6_8_11____2019-2.pdf%20-%200,2
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/
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політики держави в умовах четвертої промислової революції: круглий стіл 

(м. Харків, 20 березня 2019р.). Харків. С. 105-108,  0,15 друк. арк. 

3. Шовкопляс Г.М., Шевченко О.О. Проблеми і перспектви розвитку 

страхового ринку України. Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та 

шляхи вирішення: круглий стіл (м. Харків, 5 квітня 2019 р.) С. 130-136, 0,15 

друк. арк. 

4. Шовкопляс Г.М., Бас К.В. Здійсненя макропруденційної фінансової 

політики за небанківськими фінансовими установами. Сучасні проблеми 

розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: матеріали II 

інтернет-конференції (м. Харків, 29 листопада 2019 р.), 0,15 друк. арк. 

5. Шовкопляс Г.М., Кравцова Є.О. Ризик-орієнтований пруденційний ганляд 

за кредитними спілками та іншими кредитними установами. Сучасні 

проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: 

матеріали II інтернет-конференції (м. Харків, 29 листопада 2019 р.), 0,15 

друк. арк. 

6.Трансформація державного регулювання і нагляду за ринком фінансових 

послуг в Україні. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в 

інноваційному суспільстві: матеріали II інтернет-конференції (м. Харків, 29 

листопада 2019 р.), 0,3 друк. арк. 

 

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

«Господарсько-правове забезпечення інвестиційної політики держави», 1,5 

друк. арк. 
Опубліковано 1,5 друк.арк.,  540 годин 

Стаття:   

Інвестиційне законодавство України та національна інвестиційна безпека // 

Право та інноваційне суспільство: електрон.наук.вид. 2019. №2(13), 0,7 друк. 

арк. 

Тези: 

1.Умови господарсько правової реалізації державної інвестиційної політики 

// Матеріали Круглого столу «Завдання господарсько-правової політики 

держави в умовах четвертої промислової революції», м. Харків, 20 березня 

2019 р./ редкол.: А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло, Ю.І. Остапенко, Т.І. Швидка; 

НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Х.:ФОП Бровін О.В., 114 с., 0,3 друк арк. 

2.Інвестиційна складова економічної політики держави // Матеріали ХХ 

Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». Том №2. Асоціація випускників Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 240 с., 

0,25 друк. арк. 
3.Господарсько правове забезпечення інвестиційної політики держави // 

Круглий стіл «Актуальні напрями модернізації господарсько-правової 

політики держави», 11 грудня 2019 р., Харків,  0,25 друк.арк. 
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12. Остапенко Ю.І., к.ю.н., асистент 

“Сучасні тренди господарського законодавства  модернізація та 

удосконалення ” 1,5 друк. арк.  

Опубліковано  4,1 друк. арк.,  2194 години 

Статті: 

1. Украинское хозяйственное законодательство: правила времени. Legea si 

viata (Republica Moldova) Nr 1/2 (325) 2019. P. 92 – 97, 0,7 друк. арк. 

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. арк. 

3. Саморегулирование как объект правового хозяйственного порядка. Legea 

si viata (Republica Moldova) Nr 3/2 (327) 2019. P. 140 – 145, 0,7 друк. арк. 

4.Економічна безпека як головна детермінанта господарсько-правової 

політики держави. Право і суспільство. № 5, 2019,  0,7 друк. арк. 

5.Концепція сталого розвитку: концептуальні підвалини сучасного 

законодавства. Вісник публічного і приватного права. № 3, 2019,  0,7 друк. 

арк. 

Тези: 

1. Щодо законодавчих основ поняття «Економічної безпеки» : Матеріали 

круглого столу «Завдання господарсько-правової політики держави в умовах 

четвертої промислової революції», 20 березня 2019 року,  м Харків, 0,2 друк. 

арк. 

2.Економічна політика:реалії сьогодення та перспективи розвитку: Матеріали 

круглого столу «Актуальні напрями модернізації господарсько-праавової 

політики держави», 11 грудня 2019 р., м. Харків, 0,2 друк. арк. 

3.Окремі питання модернізації господарського законодавства України: 

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

Мамутова», м. Київ, 8 лютого 2019 р., 0,2 друк. арк. 

 

13. 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.,  4584 годин 

Монографія: 

Становлення сучасного конкурентного законодавства: світовий та 

вітчизняний досвід : [Монографія] Харків: Право, 2018, 168 с., 9,77 друк арк. 

Статті:  

1.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.  
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2.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. 

3.Проблемні питання кваліфікації правовідносин недобрососвісної 

конкуренції в сфері публічних закупівель. Науковий журнал “Економіка і 

право” 1 (52). 2019 р. С. 26-32, 0,7 друк.арк. 

4.Історія становлення і формування конкурентного законодавства (іноземний 

досвід). Підприємництво господарство і право. №1 (275). Київ 2019. С. 50-

55, 0,7 друк. арк. 

5.Господарсько-правові механізми регулювання міжнародної конкуренції в 

умовах глобалізації. «Юридичний науковий електронний журнал» №1 2019  

http://lsej.org.ua/1_2019/27.pdf, 0,7 друк. арк. 

6.Історія формування антимонопольної політики та законодавства в 

Європейському Союзі. Науковий журнал. Право і суспільство (Дніпровський 

гуманітарний інститут). №1 ч.2. 2019. С.176-182, 0,7 друк. арк. 

7.Проблеми міжнародно-правового регулювання захисту економічної 

конкуренції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія: Юриспруденція. №36. Том 2. Одеса 2018 р. С. 51-55, 0,7 друк. арк. 

8.Правові механізми притягнення до відповідальності за антиконкурентні 

узгоджені дії (новили у законодавстві). Вісник приватного і публічного 

права. №6 (2018). Київ 2018. С. 171-177, 0,7 друк. арк. 

9.Деолігархізація національної економіки як необхідний напрям 

конкурентної політики держави. Підприємництво господарство і право. №7. 

(281). Київ 2019. С. 53-59, 0,7 друк. арк. 

10. Розвиток конкурентного законодавство в країнах Азії (порівняльно-

правовий аспект). Development of competitive legislation in the countries of Asia 

(comporative and legal aspects). Legea si viata (Закон и жизнь) (Republica 

Moldova) Nr 2/2 (326) 2019. P. 141-145, 0,7 друк. арк. 

Тези:  

1.Забезпечення умов конкурентного відбору переможців при публічних 

закупівлях. Материали Всеукраїнської наукової конференції “Теорія і 

практика сучасної юриспруденції”. (Харків. 10 грудня 2018р).  Х.: Ассоціація 

випускників Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого. с. 36-37, 0,3 друк. арк. 

2.Реформування національного конкурентного законодавства в умовах 

глобалізації: перспективи і пріоритети. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції “Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи і пріоритети” (м. Одеса. 18-19 січня 2019 р). Одеса. 2019. 

108 с., 0,3 друк. арк. 

3.Підготовка фахівців в галузі конкурентного права: сучасний стан та 

перспективи. (стажировка) Scientific and pedagogic internship “Challenges of 

modernization if legal education in Ukraine and EU countries”: Internship 

proceedings, December 3-14, 2018. Sandomierz. P. 120-123, 0,3 друк арк. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/
http://lsej.org.ua/1_2019/27.pdf


 11 

4.Розвиток міжнародно-правового регулювання відносин економічної 

конкуренції. Матеріали круглого столу “Перші наукові читання пам’яті 

академіка В.К. Мамутова (8 лютого 2019. М. Київ); 2019. С. 250-253, 0,3 

друк. арк. 

5.Попередження і контроль за узгодженими діями (досвід Європейського 

Союзу). International scientific and practical conference “Legal practice in EU 

countries and Ukraine at the modern stage”: Conference proceedings, January 25-

26, 2019. Arad: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P.228-232, 0,3 друк. арк. 

6.Проблеми забезпечення добросовісної конкуренції в рамках міжнародно-

правового регулювання. Матеріали круглого столу «завдання господарсько-

правової політики держави в умовах четвертої промислової революції» м. 

Харків, 2019 р. редкол. А.П. Гетьман, Д.В. Задихайло, Ю.І. Остапенко, Т.І. 

Швидка, НЮУ імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В. с. 99-102, 0,3 

друк. арк. 

7.Функціональне призначення конкурентної політики держави як напряму 

економічної політики держави. Міжнародна науково-практична конференція 

“Цінність права яе найефективнішого регулятора суспільних відносин (4–5 

жовтня 2019 р., м. Харків),   0,3 друк. арк. 

8.Інструменти реалізації та формування конкурентної політики держави. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування. М. Запоріжжя, 

25-26 жовтня 2019 року. Запорізька міська громадська організація «Істина», 

2019. С. 63-66, 0,3 друк. арк. 

Навчальні посібники: 

1.Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. – 2-ге видання, 

перероблене і доповнене. Харків: Право. 2019. 136 с., 15,8 друк.арк.  

2.Правове регулювання господарської діяльності в окремих секторах 

економіки (у схемах і таблицях): навч. Посіб. Харків. Право. 2019. 96 с.,  

(Задихайло Д.В., Швидка Т.І., 11,2 друк.арк, особистий внесок 5,6 друк.арк.) 

3.Конкурентне право: навч. Посіб. / Т.І. Швидка. – Харків : Право. 2019, 96 с.,   

7,7 друк.арк. 

14. Селіванова І.А., к.ю.н., доцент, 0,5 ставки 

«Державно – приватне партнерство та інші правові форми співпраці держави 

(територіальних громад), державних, комунальних підприємств 

(організацій)та бізнесу»  1,5 друк. арк.  

Опубліковано     3,8 друк.арк.,  464 години 

Статті:  

1.Державно – приватне партнерство та інші правові форми співпраці бізнесу, 

держави (територіальних громад) і закладів служби крові у сфері донорства 

крові та її компонентів /Науково – практичний журнал Медичне право-1(23) 

2019.-185с, С.57-64, 0,4 друк. арк. 
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2.Бізнес-консалтинг: Здобудки та проблеми сьогодення.  Наукова дискусія 

в редакції журналу «Економічна теорія та право» з теоретичних та 

практичних питань розвитку бізнес-консалтингу 11 квітня 2019 р./ 

Економічна теорія та право  № 2 (37) 2019, С  156 – 171, 0,7 друк.арк. 

3.Особливості правового регулювання господарської діяльності в сфері 

донорства крові та її компонентів //Збірник наукових праць. С. Рахманінов та 

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

учасників ХУ  Міжнародної  науково- теоретичної конференції «Українські 

національні цінності та їх модернізація в умовах інформаційної цивілізації/ 

Під редакцією кандидата мистецтвознавства, професора Національного 

юридичного університету  імені Ярослава Мудрого  Л.М. Трубнікової. –  

Харків: ТОВ «Майдан», 2019,  стор. 232-237, 0,3 друк.арк.  

Тези:  

1.Повернення до здорового глузду як тенденція вдосконалення 

господарського законодавства України з питань функціонування державного 

та комунального секторів економіки / Розвиток підприємництва в Україні : 

безпека здійснення господарської діяльності : зб.наук.пр. за підсумками 

круглого столу (14 груд. 2018р., м. Харків)/редкол.:В.Б.Родченко,С.В.Глібко.-

Харків : Право, 2018.- 224с,  С.181-185, 0, 3 друк.арк. 

2.Поняття державно приватного партнерства у вузькому та широкому сенсі / 

Перші наукові читання пам’яті академіка В.К.Мамутова : матеріали круглого 

столу (8лютого 2019 р., м. Київ), Наук. Ред.. В.А.Устименко. НАН України. 

Ін-т економіко – правових досліджень, 2019.- 264с., С. 240-243, 0, 3 друк.арк. 

3.Як перетворення бюджетних установ в некомерційні підприємства змінює 

організацію їх господарської діяльності (на прикладі закладів охорони 

здоров’я) / Актуальні проблеми приватного права : матуріали ХУП наук.-

практ.конф., присвяч. 97-й річниці з дня народж. д-ра юрид.наук, проф.,чл.- 

кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019р.).  - Харків :  Право, 

2019.-422с., С.  209-212, 0, 3 друк.арк. 

4.Поняття малого підприємництва : історія розвитку та правові 

наслідки/Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-

практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О.А. Пушкіна, Харків, 24 трав. 2019р. 

(МВС України, Харків. Нац.. ун-т внутр.. справ; Харків. Обласний осередок 

Всеукр. Громад. Орг.  «Асоціація цивілістів України».- Харків: ХНУВС, 

2019.-368с., С.202-205, 0,3 друк.арк. 

5.Державна політика України в сфері охорони здоров’я та результати її 

реалізації / Матеріали круглого столу «Завдання господарсько - правової 

політики держави в умовах четвертої промислової революції», м. Харків, 

2019р, с.114, С. 84-87, 0, 3 друк.арк. 

6.Характерні ознаки договорів державно-приватного партнерства/Договір як 

універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет - конференції (м.Івано – Франківськ, 1-5 квітня 

2019р), Івано – Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», 2019,113 с., С.52-55, 0,3 друк.арк. 
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7.Законодавчі новели щодо концесії та державно-приватного партнерства/ 

Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та 

перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького 

національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 

2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький 

національний університет імені Василя Стуса, 2019. 254 с., С. 166-168, 0, 3 

друк.арк. 
8.Нова концесія: як один закон реанімує державно-приватне партнерство 

https://mind.ua/openmind/20202924-nova-koncesiya-yak-odin-zakon-reanimue-

derzhavno-privatne-

partnerstvo?fbclid=IwAR04vreu2KkXhlOi1lbmn2qGrgnkAfgr9ZXuLxJS417m02

gxNuh4oMT3WsM, 0,3 друк.арк. 

 

15. Барахтян Н.В., к.ю.н.,  доцент,    0,5 ставки 

«Сучасні системні зміни у правовому забезпеченні банківської діяльності» 

1,5 друк. арк. 
Опубліковано   0,75   друк.арк., 600 годин  

Стаття: 

Сучасний стан правового забезпечення банківської діяльності в Україні//The 

4-th international scientific and practical conference «Topical issues of the 

development of modern science», Publishing House «ACCENT», Sofia,  Bulgaria,  

2019,  493 p,  0,75 друк. арк. 

 

16. Шевердіна О.В., к.е.н., доцент, 0,5 ставки 

 «Правові засоби державної підтримки малого підприємницта» 1,5  друк. 

арк. 

Опубліковано  1,0   друк.арк., 620 годин  

Стаття: 

Організаційно-правові засади діяльності малого та середнього бізнесу в 

Україні// The 4-the international scientific and practical conference  Dynamics of 

the development of world science Perfect Publishing. Vancouver. Canada. 2019. 

676 p.,  0,7 друк.арк. 

Тези: 

Правові аспекти державного регулювання та ринкової саморегуляції / 

Матеріали круглого столу «Актуальні напрями модернізації  господарсько-

правової політики держави», м. Харків, 11 грудня 2019 р. С. 42-46.  0,3 

друк.арк. 

17. Товкун І.М., к.ю.н., доцент,  0,5 ставки 

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

друк. арк. 

Опубліковано 0,8 друк. арк., 625 годин 

Стаття: 

https://mind.ua/openmind/20202924-nova-koncesiya-yak-odin-zakon-reanimue-derzhavno-privatne-partnerstvo?fbclid=IwAR04vreu2KkXhlOi1lbmn2qGrgnkAfgr9ZXuLxJS417m02gxNuh4oMT3WsM
https://mind.ua/openmind/20202924-nova-koncesiya-yak-odin-zakon-reanimue-derzhavno-privatne-partnerstvo?fbclid=IwAR04vreu2KkXhlOi1lbmn2qGrgnkAfgr9ZXuLxJS417m02gxNuh4oMT3WsM
https://mind.ua/openmind/20202924-nova-koncesiya-yak-odin-zakon-reanimue-derzhavno-privatne-partnerstvo?fbclid=IwAR04vreu2KkXhlOi1lbmn2qGrgnkAfgr9ZXuLxJS417m02gxNuh4oMT3WsM
https://mind.ua/openmind/20202924-nova-koncesiya-yak-odin-zakon-reanimue-derzhavno-privatne-partnerstvo?fbclid=IwAR04vreu2KkXhlOi1lbmn2qGrgnkAfgr9ZXuLxJS417m02gxNuh4oMT3WsM
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«Правове регулювання процесу лістингу українських емітентів на 

Варшавській фондовій біржі»(в співавторстві з Приблудою П.М.) –

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»-2019-№14 – 0,6 друк. арк. 

Тези: 

Деякі питання деофшоризації зовнішньоекономічної діяльності/Матеріали 

круглого столу «Завдання господарсько-правової політики держави в умовах 

четвертої промислової революції», Харків, Національний юридичний 

університет ім. Ярослава Мудрого,  2019,  0,2 друк. арк. 

 

18. Ефремова К.В., к.ю.н., асистент,  0,25 ставки 

«Правові проблеми діджиталізації договірних відносин в сфері ІТ послуг», 

0,75 друк. арк. 

Опубліковано  1,5 друк.арк.,  140 годин 

Суб'єкти цифрової економіки та їх ідентифікація. Цифрова економіка та 

електронний бізнес: окремі проблеми правового регулювання. Збірник 

наукових праць. За заг. ред. О. М. Вінник. К.: НДІ приватного права і 

підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. С. 54- 

68, 1,0  друк. арк. 

Стаття: 

1. Динаміка інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС / Ius 

Privatum.2019.№1.URL: 

https://drive.google.com/file/d/1O4nnEXbdtet2K_N1ouetgotnwS9TWrM4/view 

0,5 друк. арк. 
 

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

дослідную роботу ас. Голіна О.В. у звязку  з декретною відпусткою по 

догляду за дитиною, доц. Шевердіна О.В. та доц. Барахтян Н.В. виконали  

науково-дослідну роботу в скороченому обсязі, у звязку зі зміною штатного 

розкладу та, відповідно, виконання трудових обов’язків на 0,5 ставки.  

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 у пошуках та знахідках тих 

правових засобів та господарсько-правових механізмів, що дозволили  б 

законодавцю стимулювати господарську діяльність, досягати встановлених  

документами економічної політики параметрів економічного розвитку. 

      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 

https://drive.google.com/file/d/1O4nnEXbdtet2K_N1ouetgotnwS9TWrM4/view
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господарського права, можна стверджувати, що вони сукупно піднімають 

на новий рівень інструментальний потенціал господарсько-правової політики 

в процесі необхідної модернізації змісту  господарського законодавства 

України. ЬТематика робіт та їх наукової новозни охоплює найбільш 

актуальні напрями реформування господарсько-правового механізму. 

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

деолігархізація як ключове  трансформаційне завдання реформування 

відносин національної економічної системи має бути чітко відображено як в 

змісті державної економічної політики, так і в змісті правової і зокрема 

господарської правової політики. Інструменти вирішення завдань 

деолігархізації повинні знайти власну реалізацію через їх концептуальну 

систематизацію та запровадження у зміст нормативного регулювання 

відносин: холдингових об’єднань, кваліфікації  крупного бізнесу як категорії 

господарських організацій, конкурентного права, а саме параметрів 

концентрації, домінування, монополізації тощо, відносин «іноземного» 

інвестування та контролю українських дочірніх підприємств з боку 

холдингових компаній офшорної локалізації. Деорхізація це міжгалузева 

суспільно-правова проблема, що має вирішуватись  і що до питань 

трансформацій економічної влади олігархів у сферу політичних та 

інформаційних інститутів. 

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

законодавчого дефінування господарсько-правових термінів (категорій) 

відповідно до основних вимог законодавчої техніки та з урахуванням 

основних тенденцій розвитку об’єктів господарського обороту, економічних 

процесів, видів господарської діяльності тощо, які розкриваються 

(позначаються) за допомогою відповідних термінів. Порушення правил 

побудови законодавчих дефініцій, а також використання законодавцем 

неточних, абстрактних, двозначних термінів (категорій) «блокують» 

реалізацію їхньої інструментальної функції та, як наслідок, 

унеможливлюють однозначне (одноманітне) тлумачення законодавчих норм 

та формування єдиної правозастосовної практики у сфері господарювання. 

Актуалізовано проблемні питання, пов’язані з неузгодженістю та 

суперечливістю положень ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» та ГК 

України, зокрема в частині законодавчого визначення поняття 

«зовнішньоекономічна діяльність».   Відзначено важливі правові наслідки 

кваліфікації господарської діяльності як зовнішньоекономічної і договорів, 

які її опосередковують, як зовнішньоекономічних, які пов’язані із: 

застосуванням відповідного правового режиму її здійснення, підґрунтям 

якого є принципи (основні засади) правового регулювання ЗЕД; наявністю 

та пріоритетним значенням під час правового регулювання відносин, що 

виникають у зв’язку з провадженням ЗЕД конвенційного рівня регулювання 

(ідеться про міжнародні конвенції, договори та угоди); використанням 
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поряд з матеріально-правовим методом регулювання договірних відносин у 

сфері ЗЕД колізійного методу; дією принципу автономії волі сторін 

зовнішньоекономічного договору, пов’язаного з можливим обранням 

іноземного права як регулятора прав та обов’язків сторін 

зовнішньоекономічного договору; можливістю обрання для здійснення 

розрахунків за зовнішньоекономічним договором іноземної валюти; 

можливістю розгляду спорів у міжнародних комерційних арбітражах тощо.  

Актуалізовано потребу формування єдиної (уніфікованої) законодавчої 

основи визначення термінів «зовнішньоекономічна діяльність» і 

«зовнішньоекономічний договір» з урахуванням загальних засад правового 

регулювання відносин у сфері ЗЕД, положень актів міжнародно-правової 

уніфікації в цій царині, а також сучасних тенденцій її розвитку в контексті 

євроінтеграційних прагнень України. Всеохопна цифровізація та розвиток 

електронної комерції вимагає чіткої законодавчої позиції щодо 

кваліфікування господарської діяльності як зовнішньоекономічної за умови, 

що єдиним місцем здійснення ділових контактів одного або обох 

контрагентів є мережа Інтернет (різнонаціональні сегменти такої мережі 

та/або ділові партнери є суб’єктами господарювання різних країн), а 

об’єктом торговельних операцій є «цифрові товари» («електронні товари / 

послуги»), відповідно відсутнє перетинання митного кордону. 

Піддано критиці законодавчий підхід щодо розширення суб’єктного 

складу зовнішньоекономічної діяльності за рахунок державних замовників з 

державного оборонного замовлення як шляху убезпечення вітчизняного 

оборонно-промислового комплексу від корупційних схем і розкрадань. 

Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є 

суб’єктами господарювання (для цих органів встановлено пряму заборону 

відносно здійснення ними як комерційної, так і некомерційної 

господарської діяльності). Змістом ЗЕД як різновиду господарської 

діяльності є не окремі господарські операції, зокрема, пов’язані з 

державним замовленням, а виготовлення та реалізації продукції, виконання 

робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 

визначеність. Державний контракт з оборонного замовлення та офсетна 

(компенсаційна) угода на законодавчому рівні репрезентовані як договори-

сателіти, що ставить під сумнів зовнішньоекономічну природу офсетної 

угоди та дозволяє її визначати як одну з договірних форм державно-

приватного партнерства (державне замовлення є одним із засобів 

регулювального впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання; 

офсетним бенефіціаром може бути державний замовник або інший суб’єкт 
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відносин державної форми власності за поданням державного замовника; 

офсетна угода не може бути укладена раніше за дату укладення державного 

контракту та без схвалення офсетною комісією; офсетна комісія проводить 

постійний моніторинг виконання офсетної угоди тощо). 

Доц. Селівановою І.А. обґрунтовано наявність особливостей 

правового регулювання господарської діяльності в сфері донорства крові та її 

компонентів; обґрунтовано специфіку застосування державно – приватного 

партнерства та інших правових форм співпраці бізнесу, держави 

(територіальних громад) і закладів служби крові у сфері донорства крові та її 

компонентів; обґрунтовано висновок, що перетворення бюджетних установ в 

некомерційні підприємства змінює організацію їх господарської діяльності 

(на прикладі закладів охорони здоров’я); обґрунтовано висновок, що історія 

розвитку законодавства свідчить про відсутність у законодавця бажання 

сприяти розвитку  малого підприємництва в Україні. 

Доц. Барахтян Н.В. визначено  ефективність  законодавчого і 

нормативно-правового забезпечення, що держава через застосування 

правових, бюджетних, монетарних та інших механізмів регулює якісні й 

кількісні аспекти процесу розвитку даної системи країни. Здійснюючи 

регулювання і нагляд у сфері фінансово-кредитних відносин, держава має не 

лише визначати правила їх реалізації, ай прогнозувати їхні зміни та вплив на 

соціально-економічний розвиток України. Характеризуючи застосування 

методів правового регулювання у банківському праві, варто зазначати, що в 

горизонтальних відносинах застосовують диспозитивний метод, а у 

вертикальних – імперативний (метод владних приписів). Імперативне 

регулювання банківської діяльності зумовлене необхідністю втілення у 

життя державної грошово-кредитної політики, і його здійснюють через 

Національний банк України, а в окремих випадках - через Кабінет Міністрів 

України та інші державні органи. 

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

у нормативно-правової забезпеченні діяльності підприємств та організацій, 

що формують малий та середній бізнес, важливий аспект соціально-

економічного життя України. Аналіз статистичних даних доводить, що 

одночасно спостерігається тенденція зменшення темпів росту кількості 

підприємств та організацій, що формують малий та середній бізнес, що 

деякою мірою показує недостатність та недосконалість нормативно-

правового забезпечення діяльності підприємств та організацій, що формують 

малий та середній бізнес, яке повинно бути першопричиною їх формування 

та розвитку. Доведено нагальну необхідність внесення відповідних змін до 

законодавчого масиву з метою забезпечення свободи конкуренції між 

підприємствами , що формують малий та середній бізнес, захисту прав 

споживачів, захисту від недобросовісної конкуренції та обмеження 
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монополізму, сприяння посиленню конкурентоспроможності підприємств 

та організацій, що формують малий та середній бізнес. 

 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 в правовій регламентації здійснення 

інвестиційної діяльності повинен бути чітко визначений баланс приватних та 

публічних інтересів. Такий баланс повинен закріплюватися, в першу чергу, 

на конституційному рівні, зокрема в статті 42 Основного Закону. На рівні 

принципових положень необхідно закріпити, що кожен має право на заняття 

підприємницькою діяльністю, яка  не заборонена законом та здійснюється з 

метою розвитку держави на основі досягнення позитивного соціального, 

екологічного та економічного результатів. 

Забезпечення інвестиційної безпеки національної економіки  

потребує:- формування правих механізмів державного регулювання безпеки 

в інвестиційній сфері; - формування правової основи створення і 

вдосконалення сприятливого інвестиційного клімату; - формування правових 

механізмів розвитку і вдосконалення якості інвестиційного потенціалу 

національної економіки; - правового врегулювання функціонування рівнів 

забезпечення інвестиційної безпеки з визначенням кола суб'єктів та їх 

компетенції по здійсненню такої діяльності. Розмежувати функції суб'єктів 

по нейтралізації наявних загроз(поточна інвестиційна безпека) і відвертанню 

можливих (перспективна інвестиційна безпека); - врегулювання форм та 

порядку  взаємодії суб'єктів, що здійснюють діяльність у сфері забезпечення 

інвестиційної безпеки. З боку держави це податковий, 

фінансовий,адміністративний контроль, а недержавні суб'єкти здійснюють 

контроль через спеціальні установи (аудиторські фірми, третейські суди і 

тому подібне) і громадські об'єднання. Крім того, конкретні форми контролю 

утворюють ланцюг зворотного зв'язку і коригування поставлених завдань для 

досягнення максимальної ефективкрності функціонування системи. 

З позицій структури правового механізму забезпечення інвестиційної 

безпеки необхідно включити три взаємозв'язані складові: формування 

інвестиційного активу, інвестування і реалізації інвестиційного проекту. 

Наукова новизна отриманих результатів доц. Погрібного Д.І.  

полягає у такому: розглянуто актуальні підходи до визначення правового 

статусу криптовалют з метою створення дієвих механізмів господарсько-

правового забезпечення їх використання в Україні; проаналізовано процес 

трансформації існуючих підходів до визначення економіко-правової природи 

криптовалют з боку провідних держав світу та міжнародних фінансових 

регуляторів; 
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- систематизовано переваги та недоліки використання криптовалют, а 

також розглянуто генезис такої криптовалюти як Bitcoin. 

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

  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. 
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Доц. Кузьміной М.М. визначено, що енергетичний кооператив має 

особливий правовий статус, пов’язаний з тим, що це юридична особа, що 

створюється шляхом добровільного об’єднання фізичних, юридичних осіб 

будь-якої форми власності, а також органів місцевого самоврядування на 

основі членства для ведення підприємницької діяльності у сфері заготівлі, 

виробництва та реалізації енергетичних ресурсів для задоволення власних 

потреб та потреб третіх осіб за рахунок членських внесків та інших джерел 

фінансування. Енергетичний кооператив може бути двох видів: виробничий 

та споживчий.   

Обґрунтовано необхідність визначення правового статусу енергетичного 

кооперативу шляхом внесення відповідних змін до Закону України “Про 

альтернативні джерела”, а також Закону України “Про кооперацію”, або 

прийняття окремого Закону “Про енергетичні кооперативи”.  

Встановлено необхідність передбачення можливості органів місцевого 

самоврядування в рамках своїх організаційно-господарських повноважень 

брати активну участь у кооперативному русі, що може здійснюватися в таких 

формах: 1) бути учасником споживчого кооперативу, що створюється з 

метою задоволення потреб територіальної громади без мети отримання 

прибутку; 2) укладати договір державно-приватного партнерства з 

виробничим кооперативом на умовах конкурсу. 

Визначено, що державна політика має бути спрямована на 

стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу для децентралізованої 

розподіленої відновлюваної енергетики. Підтримку слід здійснювати для 

суб’єктів малого та середнього підприємництва в цілому, а також 

встановлювати спеціальні режими для окремих об’єктів відновлюваної 

енергетики.  

Встановлено, що одним із напрямів діяльності Офісу розвитку малого та 

середнього підприємництва мають стати питання підтримки розвитку МСП у 

сфері відновлювальної енергетики, що може реалізовуватись ним спільно з 

Державним агентством енергоефективності та енергозбереження.   

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

запропоновано систему і класифікацію заходів захисту та поновлення 

порушених прав учасників відносин пов’язаних із обігом технологій, 

визначено  їх розподіл на основні та похідні. До основних віднесено: (1) 

речово-правові спеціальні способи захисту права власності від порушень, не 

пов’язаних із володінням, (позов про заборону дій, що порушують право 

власності – ч.2 ст.386 ЦК України; віндикаційний позов – ст.ст.387–390 ЦК 

України; позов про усунення перешкод у здійсненні права користування та 

розпорядження своїм майном – ст.391 ЦК України; позов про визнання права 

власності – ст.392 ЦК України); (2) інші спеціальні способи захисту права 

власності від порушень, не пов’язаних із володінням, (визнання незаконним 
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правового акта, що порушує право власності – ст.393 ЦК України; 

відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, будинку, 

інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності – ст.394 ЦК України); (3) 

господарсько-правові засоби (стаття 217 Господарського кодексу України) 

відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції та 

адміністративно-господарські санкції. 

До похідних запропоновано відносини засоби захисту встановлені 

законодавством у сфері інтелектуальної власності (а) право вимагати 

визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора 

на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, 

якщо це практично можливо; право забороняти під час публічного 

використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає 

залишитись анонімом; право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати 

зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його 

примірниках і під час будь-якого його публічного використання; право 

вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому 

посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора; виключне 

право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону 

використання твору іншими особами (ст. 14-15 Закону України «Про 

авторське право та суміжні права»; (б) право на встановлення авторства на 

винахід (корисну модель); право на встановлення факту використання 

винаходу (корисної моделі); право на  встановлення власника патенту; 

право на примусове поновлення порушених прав власника патенту; право 

на примусове виконання умов укладених ліцензійних договорів; 

встановлення права попереднього користування; право на відшкодування 

збитків (стаття 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі»); в) право на встановлення авторства на промисловий зразок; право 

на встановлення факту використання промислового зразка; право на 

встановлення власника патенту; право на примусове поновлення 

порушених прав власника патенту; право попереднього користування 

промисловим зразком; право на відшкодування збитків, заподіяних 

неправомірним використанням промислового зразку (стаття 27 Закону 

України «Про охорону прав на промислові зразки»). 

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

дозволила дійти таких основних результатів: 

1) Контроль у широкому розумінні є формою державного регулювання 

ринку фінансових послуг. Належним чином налагоджена система контролю 

на ринку забезпечує покращення інвестиційного середовища, захист інтересів 

споживачів фінансових послуг, усунення системних ризиків. Кожний з 

ринків, що відноситься до вітчизняних ринків фінансових послуг, формується 

як відокремлений елемент і має свої нюанси господарсько-правового 

регулювання. Складовими елементами контролю є: нагляд, звітність, 

моніторинг, фінансовий моніторинг, перевірки, аудит, ревізія, заходи впливу 

(санкції). 
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2) У вузькому розумінні контроль можна розглядати як діяльність 

органів державної влади на ринках фінансових послуг, одним із засобів - 

здійсненням нагляду за кількісними показниками фінансових установ, 

предметом якого є наступні економічні нормативи, які є спільними для всіх 

вітчизняних фінансових установ, а саме: нормативи капіталу, нормативи 

ліквідності, нормативи кредитного ризику, нормативи інвестування. 

3) Передача функції контролю та нагляду за небанківськими 

фінансовими установами від Нацкомфінпослуг та НКЦПФР до НБУ 

перетворить НБУ на потужний мегарегулятор та призведе в свою чергу до 

звуження ринку. Проведення відповідної реформи на ринку фінансових 

послуг призведе до скорочення відповідних фінансових установ, а не до 

розвитку.  

4) Відмінності щодо ведення обліку, наявних ризиків вимагають різні 

підходи до регулювання небанківських фінансових послу. А новий регулятор 

як НБУ не має досвіду такого регулювання, коли кожен напрям діяльності 

регулюється окремо. І як, наслідок, неможливість впоратися з 

різноманітними фінансовими ринками тягне за собою звуження 

небанківського сектору до обсягів, за яких НБУ зможе виконувати свої 

функції, шляхом підвищення вимог до капіталу, нормативів, що приведе до 

знищення невеликих компаній.  

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

зазначено, що поняття національної інвестиційної безпеки, яке входить до 

складу національної економічної безпеки країни в цілому, полягає у 

системному запобіганні загрозам критичного дефіциту інвестиційних 

ресурсів за рахунок створення та державної підтримки відповідного 

правового інвестиційного порядку, що має забезпечувати функціонування 

інвестиційного ринку в режимі дотримання принципу свободи інвестиційної 

діяльності і водночас – реального забезпечення національної економіки 

інвестиціями в необхідних кількісних та якісних параметрах, для 

розширеного відтворення конкурентоспроможного суспільного виробництва 

на інноваційній основі, без застосування механізмів надмірної примусової 

експлуатації трудових, інтелектуальних, фінансових і природних ресурсів 

країни та виникнення надмірної залежності від інвестиційної політики 

недиверсифікованих суб’єктів іноземного інвестування; - визначено, що 

інвестиційна складова – це особлива підсистема економічної безпеки, що 

створює передумови для найкращого використання соціально-економічних 

відносин у розвитку і науково-технічному відновленні продуктивних сил 

суспільства через активну інвестиційну діяльність. При дослідженні 

структури інвестиційної складової ми пропонуємо враховувати: включення 

інвестиційної складової в систему економічної безпеки України; 

диференціацію інвестиційної складової за різними рівнями економіки 

(країна, регіон, галузь, підприємство); властивість синергізму, тобто 

інвестиційна складова економічної безпеки країни не є простою сукупністю 

інвестиційних складових економічної безпеки регіонів і підприємств; 
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формування інвестиційної складової під впливом багатьох об’єктивних 

факторів; виникнення різних ризиків як наслідок відповідних умов. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження ас. Остапенко 

Ю.І. полягає у 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 позбавлена економіко-гносеологічного 

підґрунтя і є однією з найважливіших доктринальних проблем розвитку 

господарського права і законодавства України. 

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. 

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. 

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.  
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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. 

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

доведено, що боротьба з антиконкурентними узгодженими діями є одним із 

пріоритетних завдань не тільки Антимонопольного комітету України, але й 

антимонопольних органів Європейського союзу і США. Але проблема 

ефективного регулювання цього питання в рамках міжнародного масштабу 

портребує приділення ретельної уваги та модернізації в напрямку 

інтернаціоналізації нормативно-правових актів. 

Визначено, що основна функція відповідальності за антиконкурентні 

узгоджені дії, які в міжнародно-правовому аспекті мають назву картельні 

змови, є попереджувальна.  

            Запропоновано для розроблення механізму визначення 

відповідальності та алгоритму розрахунку суми штрафів, приділити увагу 

визначенюю складу даного правопорущення, як підставу для притягнення до 

відповідальності. 

           Визначено, що спрямуванням антиконкурентних змов може бути 

координація конкурентної поведінки на ринку, що передбачає встановлення 

певних квот, обмежень, нав’язувань умов придбання товарів, застосування 

різних умов до рівнозначних покупців тощо. Але всі ці змови становлять 

небезпеку функціонування ринкової економіки вцілому та існуванню вільної 

конкуренції зокрема. 

           Встановлено, що Антимонопольний комітет України хоча і має досить 

великі повноваження, але іноді для розкриття та виявлення доказової бази 

картелів не вистачає фізичної і технічної можливості. При розслідування 

картелів в США до справи залучають також інші органи і відомства: слідчі, 

прокуратура, ФБР, військова розвідка (прослуховування, стеження) тощо. 

Що надає набагато більше можливості вдалого розкриття картелів.  

           Визначено, що конкурентне законодавство має багато оціночних 

понять, таких як значна конкуренція, недопущення, усунення та обмеження 
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конкуренції, суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів 

господарювання та ін., що дозволяє трактувати ці поняття на свій розсуд як 

суб’єктам господарювання, так і АМКУ. Отже, уточнення даних понять 

надасть можливість уникнути неоднозначного трактування даних понять.  

           Доведено, що публічні закупівлі товарів, робіт і послуг є правовим 

інструментом, який надає державі право обрати на засадах додержання умов 

конкурентності суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати державне 

замовлення на найвигідніших умовах ринку. Це може бути здійснено лише на 

підставі неупередженого процесу конкурсу проведення закупівлі й відбору 

переможця на основі чесних методів конкурентної боротьби. 

           Визначено поняття регулювання у сфері публічних закупівель як одну 

із форм державної діяльності в межах регуляторної політики, 

регламентований в законодавстві процес придбання уповноваженими 

суб’єктами з боку держави, тобто замовниками, матеріальних ресурсів 

(товарів, робіт і послуг) для економічного приросту й забезпечення 

діяльності та державних потреб, а також територіальних громад, що 

відбувається за публічні кошти з найбільшою ефективністю й мінімальними 

витратами за заздалегідь проголошеними правилами й умовами на основі 

конкурсу, враховуючи засадничі принципи добросовісної конкуренції. 

              Доведено, що обрання переможця закупівель повинне бути не тільки 

враховуючи ціновий критерій, а й нецінові критерії, що забезпечить обрання 

переможця на основі принципу кращого співвідношення вартості та якості 

предмету закупівлі. Важливими серед нецінових критеріїв є врахування 

експлуатаційних властивостей, технічного обслуговування предмета 

закупівлі впродовж амортизаційного строку, умови поставки та інші 

соціальні, технічні, екологічні характеристики товару. 

 Наукова новизна отриманих результатів дослідження ас. Ефремової 

К.В. полягає у: визначені особливості суб’єктів цифрової економіки, зокрема: 

1) складність визначення дієздатності особи, з якою вступаєш в 

правовідносини; 2) поява віртуальних організацій, які створюються 

користувачами Інтернет з метою здійснення комерційної діяльності, які 

існують лише у кіберпросторі, і не мають господарської правосуб’єктності; 

3) використання програм-роботів і чат-ботів – програмних засобів, що 

дозволяють вступати в правовідносини автоматично без участі людини з 

боку надавача послуг; 4) складність у визначенні як самих учасників 

конкретних правовідносин, так і їх фізичного місцезнаходження.  

Розроблено рекомендації щодо вдосконалення державної політики з 

інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС: а) державна політика 
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має визначати пріоритети розвитку та шляхи розв’язання задач щодо 

інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС з чітким планом дій і 

відповідальних осіб та організацій; б) виникає нагальна потреба у прийнятті 

закону «Про електронні комунікації» з урахуванням нового Європеис̆ького 

Кодексу електронних комунікацій;̆ в) необхідно внести зміни до Закону 

Украін̈и «Про електронну комерцію» щодо цифрових товарів і послуг для 

гармонізаціі ̈з законодавством ЄС.  

      

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: 

-№ 10196 від 29.03.2019 р. «Про обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників транспортних засобів» 

-№ 10349 від 30.05.2019 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, щодо розширення переліку кредитних договорів на які 

поширюється дія Закону України «Про споживче кредитування» 

-№ 10359 від 04.06.2019 р. «Про державне виробництво і обіг спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів» 

-№ 0945 від 29.08.2019 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення ліцензійних процедур в сфері зовнішньо-

економічної діяльності» 

Доц. Давидюк О.М. брав участь у експертному дослідженні проекту 

Закону України «Про податковий суверенітет України та офшорні 

компанії» (реєстр. № 1181 від 03.08.2019 р.), внесений народними 

депутатами Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В., Крульком І.І., 

Наливайченком В.О. та ін. 

 

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. 
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2.4. Перелічити відповіді на запити  Верховного Суду України – 

Доц. Бойчуком Р.П. підготовлено правовий висновок на запит  судді 

Верховного Суду  України  щодо права Національного банку України 

визначати пов’язаними з банком особами фізичних та юридичних  осіб в 

аспекті легітимного призначення цього права. 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.  

Доц. Бойчуком Р.П. підготовлено правовий висновок на запит  судді 

Конституційного Суду України Городовенко В.В. відносно права особи, яка 

не охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, 

оскаржувати  в суді рішення НБУ  щодо визнання банку 

неплатоспроможним.   

 

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 круглі столи та 

наукові конференції: 

20 березня 2019 року проведено круглий стіл «Завдання господарсько-

правової політики держави в умовах четвертої промислової революції», 

(брали участь понад 60 учасників). За матеріалами круглого столу 

надруковано збірник тез-доповідей учасників. 

06 червня 2019 року проведено разом з кафедрою цивільного права №1 

круглий стіл «Наукові проблеми розвитку законодавства в сфері 

регулювання ринкових відносин» присвячений пам’яті доктора юридичних 

наук, професора Красько І.Ю., (брали участь понад 50 учасників). 

21 листопада 2019 р. проведено VI науково-практичну конференцію 

«Актуальні питання та проблеми господарського права України» (брали 

участь понад 85 учасників). За матеріалами конференції надруковано збірник 

тез-доповідей учасників. 

11 грудня 2019 року проведено круглий стіл «Актуальні напрями 

модернізації  господарсько-правової політики держави», (брали участь понад 

40 учасників). За матеріалами круглого столу надруковано збірник тез-

доповідей учасників. 

 

Таблиця № 1 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

 назва, місто 

 

 

 

 

Викладачі, 

які взяли 

участь 

 Міжнародні  

1. 18-19 січня 2019 р.,  Міжнародна науково-

практичної конференція “Реформування 

національного та міжнародного права: 

2 
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перспективи і пріоритети”, м. Одеса 

 

2. 4–5 жовтня 2019 р.,  Міжнародна науково-

практична конференція “Цінність права як 

найефективнішого регулятора суспільних 

відносин, м. Харків  

 

5 

3. 25-26 жовтня 2019 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

вдосконалення законодавства та 

правозастосування, м. Запоріжжя 

 

2 

                        Всеукраїнські 

 

 

 

1. 8 лютого 2019р., всеукраїнський круглий стіл 

«Перші наукові читання пам’яті академіка 

В.К. Мамутова»,  Інститут економіко  

правових досліджень АН України,  м. Київ, 

 

1 

2. 22 лютого 2019р., ХУП науково-практична 

конференція, присвячена 97-й річниці з дня 

народження доктора юридичних наук, 

професора В.П. Маслова, м. Харків 

 

5 

3. 20 березня 2019р., круглий стіл  «Завдання 

господарсько – правової політики держави в 

умовах четвертої промислової революції», м. 

Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків 

 

25 

4. 24 травня 2019 р., всеукраїнська науково – 

практична конференція, присвячена світлій 

пам’яті О.А. Пушкіна, Національний 

університет  внутрішніх  справ,  м.  Харків  

2 

5. 1-5 квітня 2019 р., всеукраїнська науково-

практична інтернет – конференція «Договір 

як універсальна форма правового 

регулювання»,    навчально-науковий  

юридичний інститут  ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені В. 

Стефаника», м. Івано - Франківськ. 

 

1 
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6. 11-12 жовтня 2019р, всеукраїнська науково-

практична конференція «Правове 

забезпечення соціально – економічного 

розвитку: стан та перспективи», присвячена 

35-річчю кафедри господарського права 

Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, Донецький  національний 

університет  імені Василя Стуса, м. Вінниця 

 

1 

7. 24-25 жовтня 2019р., всеукраїнська науково-

практична конференція «Конституційно-

правові засади адміністративної реформи в 

Україні» СНУ ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк 

1 

8. 13 червня 2019 р.,  міжкафедральний круглий 

стіл кафедр цивільного права №1 та 

господарського права «Наукові проблеми 

розвитку законодавства в сфері регулювання 

ринкових  економічних відносин», 

присвячений пам’яті  доктора юридичних 

наук, професора Краська Ісая Юхимовича, , м 

Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків 

5 

9. 11 грудня 2019р., круглий стіл «Актуальні 

напрями модернізації  господарсько-правової 

політики держави», Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого; м. 

Харків 

25 

 

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

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

приймав участь 24 травня 2019 р. у II Міжнародній міжгалузевій конференції 

«Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та 

України», м. Рига, Baltic International Academy National Academy of Law 

Sciences of Ukraine, Scientific and Research Institute of Providing Legal 

Framework for the Innovative Development National Academy of Law Sciences of 

Ukraine Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; 

Ас. Швидка Т.І. приймала участь 25-26 січня 2019 р. у International 

scientific and practical conference “Legal practice in EU countries and Ukraine at 

the modern stage”: Conference proceedings, Arad: Izdevnieciba “Baltija 

Publishing”. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ. 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій (автор, 

назва, обсяг в друк. арк.). 

        Монографія – 1/ 9,77 друк. арк. 

Швидка Т.І. Становлення сучасного конкурентного законодавства: світовий 

та вітчизняний досвід : [Монографія] Харків: Право. 2018. 168 с., 9,77 друк. 

арк. 

Розділи  у монографії  –   1 /1,0  друк. арк. 

Бойчук Р.П. Правовий режим інвестування та проблеми захисту інвестицій в 

особливий період. Розвиток бізнес середовища в Україні: окремі аспекти 

правового забезпечення. : монографія / за ред. А. П. Гетьмана, О. О. Дмитрик, 

А. В., Харків: Право, 2019. (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 –   4 / 54,23 друк. арк. 

Задихайло Д.В., Швидка Т.І. Правове регулювання господарської 

діяльності в окремих секторах економіки (у схемах і таблицях): навч. посіб. 

Харків, Право,  2019, 96 с., 11,2 друк.арк. 

Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів.  6-е 

вид., змін.  Х.: Право, 2019,  336 с., 19,53  друк. арк. 

Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. – 2-ге 

видання, перероблене і доповнене. Харків: Право, 2019,  136 с., 15,8 

друк.арк.  

Швидка Т.І. Конкурентне право: навч. посіб. / Т.І. Швидка. – Харків : Право. 

2019,  с. 96,  7,7 друк.арк. 

3.4. Кількість опублікованих (статей) –  37 /24, 6 друк. арк. : 

з них: 

3.4.1.  за кордоном   -  4 / 2,8  друк. арк.  

Швыдкая Т. И. Development of competitive legislation in the countries of Asia 

(comporative and legal aspects). Legea si viata (Закон и жизнь) (Republica 

Moldova) Nr 2/2 (326) 2019. P. 141-145, 0,7 друк. арк. 

Остапенко Ю.И. Украинское хозяйственное законодательство: правила 

времени. Legea si viata (Republica Moldova) Nr 1/2 (325) 2019. P. 92 – 97, 0,7 

друк. арк. 
Остапенко Ю.И. 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. арк. 

Остапенко Ю.И.Саморегулирование как объект правового хозяйственного 

порядка. Legea si viata (Republica Moldova) Nr 3/2 (327) 2019. P. 140 – 145, 0,7 

друк. арк. 
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3.4.2. у  міжнародних наукометричних базах даних – 20 /13,6  друк. 

арк. 

Мілаш В.С. Законодавчі дефініції термінів «зовнішньоекономічна 

діяльність» і «зовнішньоекономічний договір»: подальший розвиток чи 

поглиблення дефекту. Право України. 2019. № 8. С. 195 – 209,  0,7 

 друк. арк. 

Селіванова І.А. Бізнес-консалтинг: Здобудки та проблеми сьогодення.  

Наукова дискусія в редакції журналу «Економічна теорія та право» з 

теоретичних та практичних питань розвитку бізнес-консалтингу 11 квітня 

2019 р./ Економічна теорія та право  № 2 (37) 2019, С  156 – 171, 0,7 

друк.арк. 

Бойчук Р.П. Правові засади забезпечення виконання судового рішення в 

контексті визнання права власності на земельну ділянку (у співавторстві 

Петришин О.В., Бойчук Р.П., Матвєєва А.В.  // Право та інновації : наук. – 

практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2019.  №1(25).  С.79-

84, 0,7 друк. арк. 

Погрібний Д.І. Актуальні проблеми визначення правового статусу 

криптовалют в контексті формування цифрової взаємозалежності. Теорія і 

практика правознавства : електрон. наук. фахове вид. 2019. Том 2, № 16 

(2019). URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/, 0,7 друк. арк. 

Погрібний Д.І. Сучасні тенденції визначення правового статусу 

криптовалют (господарсько-правовий аспект). Право і суспільство. № 6 

(2019). С. 127-135,  0,7 друк. арк. 

Кузьміна М.М. Правове регулювання створення та функціонування 

енергетичних кооперативів. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 

(281). С. 40-45, 0,7 друк. арк. 

Кузьміна М.М. Суб’єкти малого та середнього підприємництва у сфері 

відновлюваної енергетики. Підприємництво, господарство і право, 2019 р., 

0,6 друк. арк. 

Давидюк О.М. Система засобів захисту та поновлення порушених прав на 

технологію: господарсько-правовий аспект. Право та інноваційне 

суспільство : електрон. наук. вид. 2019. № 1 (12). URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Davydiuk12.pdf,  0,7 друк. арк.  

Шовкопляс Г.М. Регулювання ринків фінансових послуг в Україні та 

результативність контролю за ними. Право та інновації. 2019. № 1. С. 7-11, 

0,5 друк. арк. 

Шовкопляс Г.М. Проект білої книги як концептуальне бачення НБУ щодо 

основних принципів нового регулювання небанківського ринку фінансових 

послуг. Право і суспільство. 2019. № 5. С. 138-143, 0,5 друк. арк. 

Кудрявцева В.В. Інвестиційне законодавство України та національна 

інвестиційна безпека // Право та інноваційне суспільство: електрон.наук.вид. 

2019,  №2(13), 0,7 друк. арк. 

Остапенко Ю.І. Економічна безпека як головна детермінанта господарсько-

правової політики держави. Право і суспільство. № 5, 2019,  0,7 друк. арк. 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Davydiuk12.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Davydiuk12.pdf
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Остапенко Ю.І. Концепція сталого розвитку: концептуальні підвалини 

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

0,7 друк. арк. 

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.  

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. 

Швидка Т.І. Проблемні питання кваліфікації правовідносин 

недобрососвісної конкуренції в сфері публічних закупівель. Науковий 

журнал “Економіка і право” 1 (52). 2019 р. С. 26-32, 0,7 друк.арк. 

Швидка Т.І. Історія становлення і формування конкурентного законодавства 

(іноземний досвід). Підприємництво господарство і право. №1 (275). Київ 

2019. С. 50-55, 0,7 друк. арк. 

Швидка Т.І. Проблеми міжнародно-правового регулювання захисту 

економічної конкуренції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Юриспруденція. №36. Том 2. Одеса 2018 р. С. 51-55, 0,7 

друк. арк. 
Швидка Т.І. Правові механізми притягнення до відповідальності за 

антиконкурентні узгоджені дії (новили у законодавстві). Вісник приватного і 

публічного права. №6 (2018). Київ 2018. С. 171-177, 0,7 друк. арк. 

Швидка Т.І. Деолігархізація національної економіки як необхідний напрям 

конкурентної політики держави. Підприємництво господарство і право. №7. 

(281). Київ 2019. С. 53-59, 0,7 друк. арк. 

 

3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus, Web of Science –  

1/ 0,7 друк.арк. 

Битяк О.Ю. Управління фінансовими ризиками в системі безпеки розвитку 

підприємства: господарсько-правові аспекти//Management of financial risks in 

the security system of enterprise development: economic and legal aspects.  SHS 

Web of Conferences 67, 06043 (2019). Viktoriya Prokhorova, Svitlana  

Mushnykova, Oleksiy Bytiak, and Krystyna Slastianykova/  www.shs-

conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-

UkrSURT2019_06043.pdf, 1,0 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 2019 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/
http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/
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№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи) 

Статті 

1. 

 

 

 

 

 

 

Битяк О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management of 

financial risks in the 

security system of 

enterprise 

development: 

economic and legal 

aspects. 

Управління 

фінансовими 

ризиками в системі 

безпеки розвитку 

підприємства: 

господарсько-правові 

аспекти 

SHS Web of 

Conferences 

 

 

 

 

06043 (2019), С. 

1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Остапенко 

Ю.І.  

Украинское 

хозяйственное 

законодательство: 

правила времени.  

Legea si viata  

(Закон и жизнь) 

(Republica Moldova)  

Nr 1/2 (325) 2019. 

P. 92 – 97. 

3. Остапенко 

Ю.І.  

Субъект 

хозяйствования как 

базовый элемент 

хозяйтвенных 

правоотношений: 

проблемы 

законодательной 

техники.  

 

Legea si viata 

(Закон и жизнь)  

(Republica Moldova)  

 

Nr 3/2 (327) 2019. 

P. 78 – 83 
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4. Остапенко 

Ю.І.  

Саморегулирование 

как объект правового 

хозяйственного 

порядка.  

 

Legea si viata  

(Закон и жизнь) 

(Republica Moldova)  

Nr 3/2 (327) 2019. 

P. 140 – 145 

5. Швидка 

Т.І. 

Development of 

competitive legislation 

in the countries of Asia 

(comporative and legal 

aspects).  

Розвиток 

конкурентного 

законодавство в 

країнах Азії 

(порівняльно-

правовий аспект).  

Legea si viata  

(Закон и жизнь) 

(Republica Moldova)  

Nr 2/2 (326) 2019. 

P. 141-145 

 

 

 

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 
88/102,05 2/10,77 37/24,6 45 /12,45 - 4/54,23 - -      5,6  

 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 
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діянь, проводячи лекційну роботу з правової пропаганди для практичних 

робітників. 

Викладачами кафедри у 2019 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 

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 науково-правовий висновок з приводу застосування ч.6 

ст.136 Земельного кодексу України визначати виконавця земельних торгів у 

порядку, визначеного ЗУ «Про публічні закупівлі» за запитом голови 

Харківського обласного територіального відділення  Гейди І.О. 

Підготовлено науково-правовий висновок разом з кафедрою трудового 

права та адміністратиіного права щодо положень ст.1 ЗУ «Про запобігання 

корупції» за запитом Заступника Генерального прокурора Кізь С.В. 

Підготовлено науково-правовий висновок щодо пріоритетності 

документа у разі суперечності ЗУ «Про фонд державного майна України» та 

наказу фонду державного майна України  за запитом   во Голови правління 

АТ «ФЕД» Аверина С.В. 

Підготовлено науково-правовий висновок на звернення Адвокатського 

об’єднання «Тацій і партнери» щодо визначення істотних умов договору 

оренди державного майна. 
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         Підготовлено науково-правовий висновок на депутатське звернення 

народного депутата України Безгін В.Ю.  щодо тлумачення п.8 ч.1 ст. 92 

Конституції України.   

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 75 

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 2019 році на кафедрі  були захищені 2  кандидатських дисертацій: 

- аспірант кафедри Возна Віра Олексіївна «Органи місцевого самоврядування 

як суб’єкт організаційно-господарських повноважень», науковий керівник 

к.ю.н., доц. Барахтян Н.В.,  14 травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені 

Ярослава Мудрого 

- здобувач кафедри  Харченко Алла Миколаївна «Господарсько-правове 

забезпечення інвестиційної функції банків», науковий керівник к.ю.н., доц. 

Барахтян Н.В.,  14 травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

 

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  – 6. 

Відгуків на докторські дисертації  –  2.         

5.4 Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та 

докторські (окремо кількісні показники). 

Відгуки на автореферати кандидатської дисертації – 8. 

Відгуки на автореферати докторської дисертації – 3. 

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

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 
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Сошникова А.О., «Господарсько-правове забезпечення публічних 

закупівель», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-

процесуальне право.  

Возняковської К.А.  «Господарсько-правове регулювання відносин 

неспроможності банків», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право.  

Доц. Мілаш В.С. звітному році виступила як офіційний опонент на 

захисті дисертацій: 

-Петруні Валентини Вікторівни «Поняття та система способів захисту прав 

суб’єктів господарювання» (дисертацію подано на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське 

право; господарсько-процесуальне право (захист відбувся 12 квітня 2019 р.). 

-Солодченка Сергія  Вікторовича «Правове забезпечення реалізації 

контрольних функцій суб’єктів господарювання» (дисертацію подано на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право (захист 

відбувся 19 квітня 2019  р.) 

-Смітюха Андрія Володимировича  «Корпоративні права та корпоративні паї 

(частки): теоретико-правові засади» (дисертацію подано на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право; господарсько-процесуальне право (захист відбувся  19 

квітня 2019 р.) 

Доц. Мілаш В.С. підготувала відгук на автореферат дисертації К.В. 

Полякової «Господарська компетенція органів місцевого самоврядування», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-процесуальне 

право» (захист відбувся 18 квітня 2019 року о 10.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових 

досліджень НАН України). 

Доц. Селіванова І.А. виступила опонентом дисертації Кабенок Юлії 

Валеріївни «Правове регулювання арбітражного управління в процедурі 

банкрутства в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, 

господарсько-процесуальне право. Спеціалізована вчена рада Д 11.170.02 в 

Інституті економіко-правових досліджень НАН України, 8 лютого 2019 року. 

Підготувала відгук на автореферат дисертації Солодченко Сергія 

Вікторовича «Правове забезпечення реалізації контрольних функцій 

суб’єктів господарювання», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право (спеціалізована вчена рада Д 11.170.02 в 

Інституті економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ.  
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 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 60 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 

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.   
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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 

          

 

Доц. Селіванова І.А. отримала подяку Асоціації правників України за 

участь в якості спікера у П Всеукраїнській школі з медичного права 16-17 

листопада 2019 року, м. Полтава. 

Доц. Битяк О.Ю. отримав Подяку від  Міністерства освіти і науки 

України. 

Ас. Швидка Т.І. отримала почесна грамоту Харківської обласної 

організації Союзу юристів України за бездоганну і безсумлінну працю, 

зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди святкування 8 жовтня 

2019 року Дня юриста 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського права,  протокол 

№   5  від  5 грудня  2019 р. 

  
 

Завідувач кафедри  

господарського права                           проф. Задихайло Д.В.      
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