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1. Ваксман Регіна Володимирівна. 

2. Кандидат юридичних наук, асистент. 

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

порівняльної реклами як складу конкурентного правопорушення, 1,5 друк. арк. 

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

кваліфікація порівняльної реклами як складу конкурентного правопорушення, 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, 

тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Зроблено висновок, що сьогодні ринок рекламних послуг не характеризується 

насиченістю порівняльної реклами, через хибне уявлення про заборону такої реклами на 

практиці, адже її застосування не було врегульовано належним чином. Натомість, деякі 

«продумані» рекламодавці ще до ухвалення нового законопроєкту вдавались до порівняльної 

реклами із використанням натяків на знаки товарів, робіт чи послуг конкурентів. Відтак тепер 

суб'єкти господарювання зможуть привертати увагу потенційних споживачів за допомогою 

нових методів конкурентної боротьби в сучасних умовах.  

 

Доведено, що такі зміни породжують нову хвилю розвитку рекламної індустрії в 

контексті порівняльної реклами, де головним стає відповідність усім імплементованим із 

Директив умовам та вимогам чесної підприємницької практики. 

 

Обґрунтовано, що регулювання порівняльної реклами є важливим кроком для 

безперешкодного функціонування внутрішнього ринку та підтримання здорової конкуренції 

в країні.  

З’ясовано, що розширюючи спектр можливостей замовників (рекламодавців) та 

виробників (рекламістів) ми стикаємося з іншими проблемами, кваліфікація яких має суто 

суб’єктивний, оціночнии ̆характер.  

Доведено, що потребує додаткового дослідження вдала «приманка» для виробників 

реклами - можливість демонстрації у рекламному продукті торгової марки конкурента як 

об’єкту авторського права без його згоди та будь-якого експертного аналізу.  

При цьому відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі та недотримання 

встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами несе тільки 

рекламодавець, тобто особа яка замовляє проектування та створення рекламного продукту, в 

цьому сенсі запропоновано розширення кола суб'єктів відповідальності і зведення її до 

солідарної відповідальності розміщувача рекламного продукту та рекламодавця.  

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

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

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

нормативно-правових актів. Не брала участь. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  Не працювала. 

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

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді України. Не 

працювала. 
6. Зв’язок з практикою: 
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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. Не готувала. 

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. 

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

проведення). 

1. The 2nd International scientific and practical conference “World Development of Science 

and Technology” (May 18-19, 2020) Primedia E-launch LLC, Chicago, USA. 2020. p. 

 

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

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

Статті: 

1. Ваксман Р. В. Роль порівняльної реклами в умовах динамічного розвитку 

конкурентного ринку. Електронне наукове  фахове видання Запорізького національного 

університету «Юридичний науковий електронний журнал”, №3, 2020 рік, URL: 

http://lsej.org.ua/3_2020/34.pdf  (0,5 друк. арк.) 

2.А. Pylypenko.; N. Savytska, R. Vaksman, O. Uhodnikova, V. Shevchenko Methodical 

Maintenance of Management of Logistic Activity of the Trade Enterprise: Economic and Legal 

Support. Journal of Advanced Research in Law and Economics,  Volume X, Fall, 6 (44): 105 – 113. 

DOI:10.14505/jarle.v10.6(44).15. (0,7 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

1. Ваксман Р. В Кваліфікація порівняльної реклами як прояву недобросовісної 

конкуренції. The 2nd International scientific and practical conference “World Development of 

Science and Technology” (May 18-19, 2020) Primedia E-launch LLC, Chicago, USA. 2020. p. 122-

126.(0,3друк. арк.) 

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

Scopus, Web of Science. 

Публікація у наукометричній базі даних Scopus: 
А. Pylypenko.; N. Savytska, R. Vaksman, O. Uhodnikova, V. Shevchenko Methodical Maintenance of 

Management of Logistic Activity of the Trade Enterprise: Economic and Legal Support. Journal of 

Advanced Research in Law and Economics,  Volume X, Fall, 6 (44): 105 – 113. 

DOI:10.14505/jarle.v10.6(44).15.  

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

даних. 

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

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

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). 

Не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Немає. 

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

http://lsej.org.ua/3_2020/34.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брала. 

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

 

          ____________ ас. Ваксман Р.В.  

  

 

                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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