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1. Щокіна Олена Олександрівна. 

2. Кандидат юридичних наук, старший викладач. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Автономія волі у 

транскордонних господарських зобов’язаннях», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: «Автономія волі у 

транскордонних господарських зобов’язаннях», 1,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.): підрозділи підручника. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

У сучасному світі з його інтернаціоналізацією і глобалізацією економіки, 

підвищенням ролі ТНК, вільним рухом осіб і капіталів зобов’язання все частіше 

виходять за межі однієї країни. Такі зобов’язання через наявність в їх складі одного 

чи декількох іноземних елементів у вигляді суб’єкта зобов’язання, об’єкта чи 

юридичного факта отримали у науці назву «транскордонні зобов’язання». 

Транскордонні зобов’язання регулюються за допомогою матеріально-правового і 

колізійного методу. Незадовільність уніфікації шляхом прийняття міжнародних 

договорів сприяла виникненню і поширенню нового методу уніфікації 

транскордонних договірних зобов’язань – методу приватноправової уніфікації, який 

полягає у розробці урядовими та неурядовими організаціями документів, 

спрямованих на регулювання відносин, що виникають з міжнародних комерційних 

контрактів, і їх добровільному застосуванні приватними особами. Останнім часом 

метод приватноправової уніфікації почав застосовуватися і до розробки колізійних 

норм: у 2015 р. в межах Гаазької конференції з МПрП були прийняті Гаазькі 

принципи про вибір права, застосовного до міжнародних контрактів.  

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

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

участі. 

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

нормативно-правових актів. Не готувала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не була 

консультантом. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Не 

була консультантом. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. Не проводила. 

6.2.Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. Не готувала. 

6.3.Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України: брала участь у розробці наукового 

висновку за зверненням Конституційного Суду України стосовно конституційного 

подання щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів 



 2 

регулювання банківської діяльності», його окремих положень, а також 

положень інших законодавчих актів в редакції цього Закону. 

6.4.Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Не готувала. 

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

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є депутатом і не вхожу до 

складу інших органів. 

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

місце проведення): XX конференція школи педагогічної майстерності Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 23 грудня 2019 року). 

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

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

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

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

Право, 2020. 408 с.  

Підрозділи підручника: (1,5 друк. арк.) 

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

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

Є. М. Білоусова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. Підрозд. 1.4.3.2. С. 30 – 34. 0,2 

друк. арк. 

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

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

І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. 

Підрозд. 3.5. С. 104 – 106. 0,2 друк. арк. 

Щокіна О. О. Особистий закон юридичної особи. Міжнародне приватне право: 

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

Є. М. Білоусова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. Підрозд. 3.6. С. 106 – 110. 0,2 

друк. арк. 

Щокіна О. О. Іноземні юридичні особи в Україні. Міжнародне приватне право: 

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

Є. М. Білоусова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. Підрозд. 3.7. С. 110 – 116. 0,2 

друк. арк. 

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

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

та ін.]; за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. Підрозд. 4.1. 

С.131 – 134. 0,2 друк. арк. 

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

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

та ін.]; за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. Підрозд. 4.2. С. 

134 – 137. 0,2 друк. арк. 

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

приватному праві. Сфера дії права, що застосовується до договору. Міжнародне 

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

та ін.]; за заг. ред. Є. М. Білоусова, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2020. Підрозд. 4.3. С. 

137 – 146. 0,3 друк. арк. 

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

даних Scopus, Web of Science. Відсутні. 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була опонентом. 

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

Відгуків не готувала. 

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

стипендії/премії). Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не брала участі у співробітництві.  

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. Не брала участі. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брала участі. 

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

 

 

                 ____________  ст. викл. Щокіна О.О. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного          університету    імені   Ярослава    Мудрого,       протокол № 6    від    

26 листопада 2020 року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                             ________ проф. Задихайло Д.В. 
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