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1. Остапенко Юлія Ігорівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри господарського права. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Окремі 

сучасні тренди в процесі розвитку господарського законодавства», 1,5 друк. 

арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи– «Окремі 

сучасні тренди в процесі розвитку господарського законодавства», 1,5 друк. 

арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – встановлено, що існує п’ять 

трендів розвитку господарського права: перший − це питання комерціалізації 

тих сфер, що раніше не були комерціалізовані, тобто відбувся процес експансії 

господарського права в інші галузі; другий − це питання розвитку науково-

технічного прогресу, а з ним створення нових видів послуг, товарів та 

формування нових ринків в цілому; третій − ускладнення системи 

організаційно-господарського супроводження господарської діяльності; 

четвертий  − за рахунок нових правових форм реалізації господарської 

діяльності (ігорний бізнес, зелений туризм тощо); п’ятий − це широке коло 

відносин регулюються на підставі принципу свободи договору та свободи 

підприємництва, регулювання яких можливе із застосуванням принципів 

аналогії права та аналогії закону (аутсорсингові відносини у господарській 

діяльності, внутрішньогосподарські відносини тощо). Обґрунтовано, що 

господарське право знаходиться під впливом не тільки процесів розширення, 

але й під процесом гібрідизації власної динаміки з іншими галузями права.  

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

брала. 

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

брала. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів – не брала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

проводилась. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України– не проводилась. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень– не проводила. 
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6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів – не брала участі. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України – не здійснювала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не брала участі. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян– не проводила. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не входжу до 

жодного зі складів органів місцевого самоврядування. 

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

місце проведення): 

1. Другі наукові читання пам’яті академіка В. К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 

2020 року);  

2. Проблеми та стан дотримання і захисту прав людини в Україні (м. Львів, 14-

15 серпня 2020 року). 

3. Міжнародно науково-практична інтернет конференція  «П’ятдесяті 

економіко-правові дискусії» (м. Львів, 25 вересня 2020 року). 

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

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів: 

Стаття: 

1. Розширення предмету господарського права (на прикладі сфери 

комерціалізації фізкультурної або фізкультурно оздоровчої діяльності). Slovak 

international scientific journal. (Slovakia). № 47. 2020. С. 137- 155, 0,8 друк. арк.   

Тези: 

1. Кодифікація інноваційного законодавства як пріоритетний напрям 

модернізації господарського законодавства України. Окремі питання 

модернізації господарського законодавства України: Матеріали круглого столу 

«Другі наукові читання пам’яті академіка В. К, Мамутова» (м. Київ, 3 липня 

2020 року). с. 269-273, 0,3 друк. арк.   

2. Сучасні тенденції розширення предмету господарського права: 

комерціоналізація сфери послуг. Проблеми та стан дотримання і захисту прав 

людини в Україні (м. Львів, 14-15 серпня 2020 року). С. 66-70, 0,3 друк.арк. 

3. Щодо розширення предмету господарського права за рахунок нових 

господарських концепцій суб’єктів господарювання. Міжнародно науково-

практична інтернет конференція  «П’ятдесяті економіко-правові дискусії» (м. 

Львів, 25 вересня 2020 року). С. 84-86, 0,3 друк.арк.   

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

базах даних Scopus, Web of Science. – не маю. 

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

наукометричних базах даних: 

Розширення предмету господарського права (на прикладі сфери комерціалізації 

фізкультурної або фізкультурно оздоровчої діяльності). Slovak international 

scientific journal. (Slovakia). № 47. 2020. С. 137- 155,  0, 75 друк. арк.  

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


 3 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була опонентом. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – не готувала. 

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

стипендії/премії) – не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – відсутнє. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - не 

здійснювала. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – не отримувала. 

 

 

 

 

 

                                                                      ____________ ас. Остапенко Ю.І. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол  

№   6  від    26 листопада 2020 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 
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