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1. Таран Лариса Володимирівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

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

арк.) 

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

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

арк.) 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

4.2.1. Слід визнати, що кваліфікаційні або ідентифікаційні критерії для 

господарських організацій великого бізнесу чи відсутні у законодавстві, 

чи відзначаються своєю дисфункціональністю. Це важливо також і для 

«синхронізації» понятійних апаратів податкового і господарського 

законодавства, яке по-різному визначає господарські організації 

великого бізнесу. 

4.2.2. Державою в цілому не сформовано чіткої та однозначної правової 

політики щодо господарських організацій великого бізнесу. А це 

неприпустимо, враховуючи вагу, значення та суперечливий характер 

взаємодії великого бізнесу з іншими сегментами національної економіки, 

а також суб’єктами політичних та інформаційних відносин. 

4.2.3. Політика України щодо розвитку малих та середніх підприємств 

не суперечить необхідності формувати та проводити політику щодо 

взаємодії з організаціями великого бізнесу. Адже великий бізнес має 

значне функціональне навантаження для економіки країни через 

потужну експортну орієнтованість, інноваційний потенціал, 

конкурентоспроможність виробленої продукції на світових ринках, 

позитивний соціальних аспект його діяльності. Усе це зумовлює значний 

публічний інтерес держави до цих груп підприємств. 

4.2.4. Залишається актуальною проблема трансформації економічної 

влади могутніх організацій великого бізнесу у владу політичну та 

інформаційну. Ця тенденція потребує активних дій і ефективного 

регулювання з боку державної влади.  

4.2.5. Актуальність унормування інвестиційної політики держави 

диктується сучасними запитами економіки і стратегії розвитку 

держави. Ретроспектива законодавчого регулювання інвестиційної 

діяльності наразі демонструє неспроможність ефективного правового 

регулювання, а все більше схиляє до думки, можливо, про навмисне 
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ігнорування послідовного і збалансованого унормування правовідносин. А 

більше того, така недбалість веде до втрати іміджу України на 

світовому інвестиційному рику. 

 4.2.6. Вкрай необхідно переходити до розробки і прийняття Державної 

програми інвестиційного розвитку на найближчий період, яка повинна 

відображати правове регулювання інвестиційного ринку з урахуванням 

попиту і пропозиції на ньому, керуючись виключно балансом публічних і 

приватних інтересів. 

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

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. Проекту Закону України «Про реалізацію 

майна та інші заходи з метою забезпечення безпеки підчас зберігання майна, 

предметів та матеріалів в складських та інших приміщеннях, належних 

державі» (реєстраційний №3990 від 14.08.2020р.) 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не брала 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України. Не брала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Не брала. 

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. Запит щодо окреслення наукових 

підходів до вирішення питань, порушених у конституційному поданні, 

зареєстрованому за номером 03/215 від 2020р. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. Не читала. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян. Запит Начальника 

слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській  області, 

щодо роз’яснення питання про наявність ознак підприємницької діяльності у 

діях фізичних осіб, що реалізують ряд однотипних, новозбудованих 

житлових будинків кінцевим споживачам для задоволення соціальних потреб 

останніх, без відповідної реєстрації суб’єктами підприємницької діяльності 

та способу її оподаткування; 

  Запит начальнику слідчого відділу управління служби безпеки України у 

Львівській області,  щодо надання інформації (роз’яснення) про термін 

«об’єкт», що вживається у абзаці третьому частини тридцять восьмої статті 

15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 

пального» від 19 грудня 1995 року No 481/95-ВР 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Ні. 
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8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 

місце проведення). 

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

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

аркушів. 

- Таран Л. В. Напрямки та завдання інвестиційної політики україни в 

контексті національно-орієнтованої економіки. Теорія і практика 

правознавства : електрон. наук. фахове вид. 2020. Вип. 2 (18). 

URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/206291. 0,9 друк.арк 

- Таран Л. В.Місце господарських організацій великого бізнесу в системі 

суб’єктів господарювання». Юридичний науковий електронний журнал.2020. 

№7, 30 листопада 2020 р. URL: http://lsej.org.ua. 0,6 друк.арк. 

 

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

базах даних Scopus, Web of Science. Немає. 

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

наукометричних базах даних. 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. Не готувала.  

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

стипендії/премії). Ні.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не здійснювала. 

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

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

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Подяка Харківської 

обласної організації Союзу юристів України. 

 

____________ доц. Таран Л.В. 

 

                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. 

 
 

 

 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/
http://lsej.org.ua/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

	НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
	імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
	ЗА 2020 РІК

