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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Полатай Володимир Юрійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства.  

3. Тема запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Розв’язання 

спорів в мережі інтернет» (1,5  друк.арк.). 

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

«Розв’язання спорів в мережі інтернет» (1,5 друк.арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР –навчальні посібники, наукові 

статті. 

4.2 Наукова новизна отриманих результатів. Удосконалено: - визначення 

особливостей правової природи розв’язання спорів в мережі інтернет, 

зокрема з використанням криптовалют; - суттєві ознаки криптовалюти та  її 

визначення; - визначенння відмінностей криптовалют від фіатних грошей; - 

особливості  оподаткування операцій з використанням криптовалюти;- аналіз 

судової практики України та Європейського союзу щодо визначення правової 

природи криптовалюти; - аналіз перспективного податкового законодавства 

щодо оподаткування операцій з цифровими активами.  Набули подальшого 

розвитку: -основні тенденції розгляду криптовалютних спорів. 

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

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних 

актів: 

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

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

нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

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

6. Зв’язок з практикою: 

5. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень — . 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів — . 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 

їх рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 



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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

 

8. Участь у конференціях, семінарах: 

міжнародні конференції: 

• Круглий стіл  «Актуальні питання міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства» в рамках III Харківського міжнародного 

юридичного форуму, 24 вересня 2019 р., м. Харків. 

вітчизняні конференції: 

• V-ті Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів 

М.В. Яновського і В.С. Семенова: 70 РОКІВ ЖЕНЕВСЬКИМ 

КОНВЕНЦІЯМ ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ, 28 листопада 2019 року, м. 

Харків. 

 

9. Видавнича діяльність: 

підручники всього 1 / 0,7 друк. арк.: 

 Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод: компендіум/за ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка, 

Щокіна Ю. – 2 – ге вид., допов. -. Харків: Право, 2019. – 404 с. С. 120-136 

(16,8/0,7 друк.арк).  

навчальні посібники всього 1 / 0,2 друк. арк.: 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і 

відповідях) : навч.-довідк. посіб. / [О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. 

Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. – Харків : Право, 2019. – 124 с. 

(5,5/0,2 друк.арк.) 

статті всього 2 / 0,6 друк. арк.: 

 Polatay V., Ovcharenko A., Bondarenko I. ,Gavkalova N. Crypto Currencies In 

The System Of International Private Monetary Law. Some Issues Of Virtual 

Assets Taxation And Accounting In Ukraine// Revista Espasios. -Vol.40. -2019. -

 Р. 33 (1,0/0,25 друк.арк.). 

 Полатай В. Ю., Овчаренко А.С. Криптовалюта в системі міжнародного 

приватного валютного права. Щодо окремих питань оподаткування 

віртуальних активів в Україні/ В. Ю. Полатай, А.С. Овчаренко // «Recht der 

Osteuropäischen Staaten (ReOS)» (Право країн Східної Європи). – 2018. - № 4. 

– С. 155-162. (0,7/0,35 друк.арк.). 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of Science 

— 1 / 0,25 друк. арк.: 

 Polatay V., Ovcharenko A., Bondarenko I. ,Gavkalova N. Crypto Currencies In 

The System Of International Private Monetary Law. Some Issues Of Virtual 

Assets Taxation And Accounting In Ukraine// Revista Espasios. -Vol.40. -2019. -

 Р. 33 (1,0/0,25 друк.арк.) (Scopus). 

 

9.2. Публікації в інших науковометричних базах даних всього 1 / 



0,35 друк. арк.: 

 Полатай В. Ю., Овчаренко А.С. Криптовалюта в системі міжнародного 

приватного валютного права. Щодо окремих питань оподаткування 

віртуальних активів в Україні/ В. Ю. Полатай, А.С. Овчаренко // «Recht der 

Osteuropäischen Staaten (ReOS)» (Право країн Східної Європи). – 2018. - № 4. 

– С. 155-162. (0,7/0,35 друк.арк.) (Index Copernicus International (Польща). 

 

10.Член редакційних колегій — . 

 

11. Член спеціалізованих вчених рад — . 

 

12. Виступив офіційним опонентом на захисті дисертації — . 

 

13. Підготовка відгуків на автореферати — . 

 
14.  Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом — . 

 

15. Співробітництво з закордонними організаціями — . 

 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією — . 

 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі — . 

 

18. Відзнаки чи нагороди у звітному році: 

 

 

 

Доц. В.Ю. Полатай 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  ____________________________________ 

 

 


