
З В І Т 

КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

ЗА 2020 РІК 

 

1. ОСНОВНІ  ПІДСУМКИ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1.Цільова комплексна програма, за якою проводились дослідження: 

«Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямах 

економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки»(номер державної 

реєстрації - № 0111U000962). Викладачі кафедри проводять дослідження у 

напрямку господарського права та процесу, правових основ підприємництва, 

міжнародного приватного права, банківського та корпоративного права. 

1.2.Викладачі, які  брали участь в науковій роботі відповідно до 

затвердженого плану НДР на 2020 рік: 

1. Задихайло Д.В., д.ю.н., професор,  завідувач кафедри 

«Систематизація господарсько-правових засобів деолігархізації національної 

сфери господарювання»,  2,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк., 

Статті: 

1. D.V. Zadykhaylo, V.S. Milash, V.L. Yarotskiy. The current state of health care 

reform in Ukraine in the context of european integration. Geordian Medical New. 

Тбилиси - New York, 2020. № 11 (308). 0, 7 друк. арк. 

2. O. M. Vinnyk, D. V. Zadykhaylo, O. V. Shapovalova, N. B. Patsuriia, 

O. M. Honcharenko. The problem of ensuring the social direction of the legislation of 

Ukraine on the digital economy // Asia Life Sciences. Issue 2, November 2020. 0, 8 

друк. арк. 

Тези: 

Національна економіка як органічний цілісний та структурований об’єкт 

господарсько-правового регулювання / Другі наукові читання пам’яті академіка 

В.К. Мамутова : матеріали круглого столу (3 липня 2020 р., м. Київ). Наук.ред. 

В.А. Устименко. Київ: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН 

України», 2020. 0,5 друк.арк. 

  

2. Мілаш В.С., д.ю.н., доцент 

«Основні засади (принципи) господарського договірного права України в умовах 

євроінтеграційних процесів»,  2,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк.,    

Стаття: 

1.Деякі аспекти правової природи віртуальних активів / криптовалюти в умовах 

глобальної цифровізації. Право та інновації. 2020.  № 2 (30). С. 7 – 16, 0,8 друк. 

арк. 



Тези: 

1. Віртуальні активи як об’єкти господарських прав: Матеріали других наукових 

читань пам’яті академіка В.К. Мамутова, Київ: НАН України; ДУ «ІЕПД імені 

В.К. Мамутова НАН України», 2020. С. 97 – 104,  0,6 друк. арк. 

2. Проблеми та перспективи європеїзації господарського договірного права 

України: тези науково-методичної доповіді  в межах проходження науково-

педагогічного стажування «Особливості застосування сучасної методології 

навчання юристів: досвід зарубіжних країн», Факультет юридичних наук 

Західного університету імені Васіле Голдіш за підтримки Асоціації міжнародного 

освітнього та наукового співробітництва (28 вересня - 30 жовтня 2020 р., м. Арад, 

Румунія),  0,6 друк. арк. 

 

3. Бойчук Р.П., к.ю.н., доцент 

«Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності:  проблеми правового регулювання»  

1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк.,    

Стаття:  

Державне управління та державне регулювання економічної діяльності в Україні: 

проблеми правового регулювання.//  Право та інновації : наук. – практ. журн.// 

редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2020.  №2 (15). http://apig.org.ua/wp-

content/uploads/2020/12/.Boychuk15.pdf., 0,8 друк. арк.. 

Тези: 

1.Інституційні засади державного регулювання господарської діяльності в Україні 

// Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і 

середнього інноваційного підприємництва : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН 

України № 2 за матеріалами ІІ круглого столу (м. Харків, 16 листопада 2020 року) 

/ за ред. А. В. Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020,0,4 друк.арк. 

2.Правова природа корпоративного договору: проблеми галузевої ідентифікації та 

правового регулювання. Цифрові трансформації України 2020: виклики та 

реалії: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПРН України № 1 за матеріалами круглого столу 

(м. Харків, 18 вересня 2020 року) / за ред. А. В. Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР 

НАПРН України, 2020., 0,3 друк.арк. 

 

4. Погрібний Д.І., к.ю.н., доцент 

«Актуальні проблеми визначення правового статусу криптовалют», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  1,9  друк. арк.,   

Статті: 

1.Тенденції правового забезпечення використання технології блокчейн та 

віртуальних активів. Теорія і практика правознавства. 2020. Том 2. № 18. URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/ (дата звернення 23.11.2020), 0,7 друк. арк. 

2. Перспективи господарсько-правового забезпечення використання технології 

блокчейн. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 6. С. 95-102. URL: 

http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=130, 0,6 друк. арк.  

 

http://apig.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/.Boychuk15.pdf
http://apig.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/.Boychuk15.pdf
http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=130


Тези: 

1.Проблеми визначення правового статусу криптовалют в Україні Мат. 

міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» (9-10 жовтня 

2020 р., м. Запоріжжя). С. 52-55,  0,3 друк.арк. 

2.Актуальні тенденції правового забезпечення використання криптовалют в 

Україні Мат. міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні завдання 

та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті», 16-17 жовтня 2020 р.           

м. Львів,  С. 77-80,  0,3 друк. арк. 

 

5. Щокіна О.О., к.ю.н., доцент 

«Автономія волі у міжнародних комерційних правочинах», 1,5 друк.арк. 

Опубліковано   1,5  друк.арк.  

Підрозділи підручника: 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.  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

6. Таран Л.В., к.ю.н., доцент 

«Господарсько-правове забезпечення освітньої діяльності», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано  1,5 друк. арк.,   

Статті:  

1. 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. 

2. 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. 

 

7. Кузьміна М.М., к.ю.н., доцент 

«Правове регулювання виробництва енергії з відновлювальних  джерел в умовах 

реформування енергетичного ринку України»,  1,5 друк. арк.  

Опубліковано  1,5 друк. арк.,   

Статті: 

1. Регіональна політика держави у сфері відновлювальної енергетики. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 2. С. 88-93, 0,7 друк. арк. 

2. Сучасні тенденції правового регулювання відновлюваної енергетики в Україні. 

Юридичний науковий електронний журнал, 2020 р. № 8, 0,8 друк. арк. 

 

8. Давидюк О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Господарсько-правові засоби державного стимулювання і розвитку трансферу 

технологій», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано  1,5 друк.арк.,  

Статті:   

1.Окремі аспекти реалізації господарсько-правової компетенції органів місцевого 

самоврядування на впровадження інновацій // Право та інноваційне суспільство: 

електрон. наук. вид. 2020. № 1 (14) URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2020/06/Davydiuk14.pdf ,  0,7 друк. арк. 

2. Господарсько-правове регулювання підсистеми технологій Національної 

інноваційної системи. Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 

2020.№2(15).  

URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Davydiuk15.pdf, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1.Господарсько-правові аспекти реалізації права органів місцевого 

самоврядування на впровадження інновацій II Круглий стіл “Регіональні 

інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення” – Харків, 05 червня 2020, 

0,3 друк. арк. 

 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/
http://lsej.org.ua/
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Davydiuk14.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Davydiuk14.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Davydiuk15.pdf


9. Битяк О.Ю., к.ю.н., доцент 

«Енергетична стратегія України період до 2030 року: концептуальна база розвитку 

енергетичного законодавства України», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 0,6 друк.арк.,  

Стаття: 

Bezuhla, Ya. Kononenko, O. Bytiak, A. Zaitseva, Н. Zacharchyn, M. Korin, 

Renovation and sustainable development of the industrial energy enterprise: economic 

and legal management mechanism, JIOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. 4th Quarter 2020. – 0,6 друк. арк. 

 

10. Шовкопляс Г.М., к.ю.н., доцент  

«Розподіл регуляторних і наглядових функцій на фінансовому ринку України», 

1,5 друк.арк. 

Опубліковано  1,5  друк.арк.,  

Статті: 

1.Специфіка контролю на ринку фінансових послуг залежно від виду 

небанківських фінансових установ: досвід Європейського Союзу. Наукові праці 

Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. Т. 26. С. 156-

162, 0,5 друк. арк. 

2.Інвестування через недержавні пенсійні фонди як окрема форма інвестиційної 

діяльності в Україні. Публічне право. 2020. № 3. С. 120-127,  0,5 друк. арк. 

Тези: 

1.Європейський досвід та рекомендації щодо регулювання ринків фінансових 

послуг. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 

суспільстві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 

20 березня 2020 р.). Велико Тирново – Харків. С. 215-219, 0,25 друк.арк. 

2.Недержавне пенсійне забезпечення як складова частина пенсійної системи 

України. Взаємодія норм  міжнародного і наукового права крізь призму процесів 

глобалізації та інтеграції: матеріали всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Сєвєродонецьк 23 жовтня 2020 р.), С. 115-119, 0,25 друк.арк. 

 

11. Кудрявцева В.В., к.ю.н., асистент 

«Господарсько-правове забезпечення інвестиційної безпеки держави», 1,0 друк. 

арк. 

Опубліковано    1,0 друк.арк.,   

Стаття:   

1. Кудрявцева В.В., Бернацька Ж.П. Кодекс Украіни з питань банкрутства як 

спроба антикорупційного реформування системи неплатоспроможності// 

міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 10(32)/ 

2020. – С. 38-43,  0,6 друк. арк. 

Тези: 



1.Господарсько-правове забезпечення інвестиційної безпеки держави // Стратегії 

підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього 

інноваційного підприємництва : зб. наук. пр. № 2 за матеріалами ІІ круглого столу 

(м. Харків, 16 листопада 2020 року) / за ред. А. В. Стріжкової. Харків: НДІ ПЗІР 

НАПрН України, 2020, 0,4 друк. арк. 

12. Остапенко Ю.І., к.ю.н., асистент 

«Основні тенденції розвитку та структурна дінаміка в господарському 

законодавстві України»,  1,5 друк. арк.  

Опубліковано  1,5 друк. арк., 

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 
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Актуальність виконаних річних робіт полягає у визначенні ключових напрямів 

удосконалення організаційно-господарського впливу держави на перспективи 

властивості сучасної  ринкової економіки. 

      1.6. Вказати наявність авторських свідоцтв та патентів. Авторські 

свідоцтва та патенти відсутні. 

1.7. Наукова новизна отриманих результатів.  

Узагальнюючи наукові здобутки наукових робіт членів кафедри 

господарського права, можна стверджувати, що вони сукупно освоюють нові 

сфери у господарсько-правовому регулюванні, спрямовані на осучаснення та 

підвищення ефективності господарського законодавства України. 

  Наукова новизна проф. Задихайла Д.В. полягає у визначенні сфери охорони 

здоров’я  як нового плацдарму господарсько-правового регулювання з огляду на 

те, що і самі суб’єкти надання медичних послуг перетворені на унітарні 

некомерційні підприємства, самі послуги набули стандартизованого та 

відплатного характеру, створено державну агенцію, забезпечує отримання 

закладами охорони здоров’я – підприємствами, оплати за надані послуги в 

інтересах бенефіціарів-споживачів та враховуючи подальших розвиток приватної 

медичної практики. Таким чином, реалізація сучасної медичної реформи 

практично переводить відносини у сфери охорони здоров’я на засади 

некомерційного та комерційного господарювання. 

В ході дослідження доц. Мілаш В.С.  наголошено, що залучення України до 

процесів глобалізації цифрового економічного простору вимагає належного 

правового забезпечення цифрового формату взаємодії усіх учасників 

господарських відносин. Розвиток цифрової економіки також невід’ємно 

пов’язаний з «переведенням» у цифровий формат низки традиційних об’єктів 

господарських прав, а також появою й активним обігом нових об’єктів, одним із 

яких є віртуальні активи. Визначено, що на міжнародному рівні відсутній єдиний 

уніфікований підхід щодо правової природи віртуальних активів і, як наслідок, 

щодо організаційно-правових засад регулювання відносин, об’єктом яких вона є, 

у вигляді міжнародних конвенцій або модельних актів чи типових законів, 

розроблених під егідою міжнародних організацій, тощо.  Піддано аналізу 

кваліфікаційні ознаки, що вміщує законодавче визначення віртуального активу 

(ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення»), яке первісно було сформульоване у межах 

Керівництва Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей (FATF) щодо Ризик-Орієнтованого Підходу до Віртуальних Активів та 

Постачальників Послуг з Переказу Віртуальних Активів та відтворено в 

українському законодавстві. Встановлено, що віртуальний актив одночасно є: 

цифровим еквівалентом (цифровим вираженням) вартості товару для реалізації 

платіжних цілей; об’єктом віртуальної торгівлі, відповідно товаром у цифровому 

форматі; об’єктом (інструментом) для реалізації інвестиційних цілей.  



доц. Погрібним Д.І.  проаналізовано актуальні підходи до визначення 

правового статусу та природи технології блокчейн з метою створення дієвих 

механізмів господарсько-правового забезпечення її використання в Україні;  

розглянуто підходи до визначення правового статусу віртуальних активів з метою 

створення дієвих механізмів господарсько-правового забезпечення їх 

використання; визначено основні шляхи оптимізації господарсько-правового 

забезпечення використання технології блокчейн та віртуальних активів в Україні 

на підставі міжнародної практики. 

Доц. Щокіна О.О.  з’ясувала, що 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. 

  Доц. Таран Л.В. грунтовно проаналізувала, 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. 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. 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. 

Доц. Кузьміной М.М. встановлено, що державна політика України в 

енергетичній сфері повинна орієнтуватися на активне залучення територіальних 

громад до реалізації політики у сфері  відновлювальної енергетики. 

Запропоновано в  рамках повноважень щодо використання комунального майна 

та природних ресурсів окремо виділити організаційно-господарські 

повноваження органів місцевого самоврядування у сфері розвитку 

відновлювальної енергетики. Запропоновано внести зміни до Закону України 

“Про місцеве самоврядування” та додати серед інших повноважень виконавчих 

органів повноваження щодо виробництва та використання енергії з 

відновлювальних джерел. Органам місцевого самоврядування мають бути надані 

права на встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва 

електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру для 

потреб адміністративних приміщень органів місцевого самоврядування та 

комунальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, без необхідності 

одержувати відповідну ліцензію.  Визначені найбільш ефективні форми співпраці 

органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання є: 1. 

Запровадження механізму державно-приватного партнерства як співробітництва 

між державою, територіальними громадами в особі відповідних державних 

органів, що згідно Закону України "Про управління об’єктами державної 

власності" здійснюють управління об’єктами державної власності, органів 

місцевого самоврядування, Національною академією наук України, національних 

галузевих академій наук (державних партнерів) та юридичними особами, крім 

державних та комунальних підприємств, установ, організацій (приватних 

партнерів), що здійснюється на основі договору. 2. Запровадження «зелених 

облігації» - боргових інструментів, кошти від продажу яких спрямовуються 

виключно на фінансування наявних або ж нових проектів відновлювальної 

енергетики. Розвиток зелених облігацій потребує внесення змін до Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо запровадження такого виду 

облігацій та порядку їх емісії, а також розробки та прийняття нормативно-

правових актів щодо типів, принципів та критеріїв емісії зелених облігацій, 

порядку звітування емітентів та використання коштів.  

У ході проведеної науково-дослідної роботи доц. Давидюком О.М. 

з’ясовано, що чинне законодавством України для органів місцевого 

самоврядування передбачає лише виключний перелік форм участі таких органів у 

інноваційному процесі. До них відносяться: (а) затвердження місцевих 

інноваційних програм; (б) виділення коштів місцевих бюджетів для фінансової 

підтримки місцевих інноваційних програм; (в) створення комунальних 

інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки місцевих 



інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів, (г) фінансування місцевих 

інноваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через державні 

інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення) або через 

комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи; (ґ) встановлення порядку 

формування і використання коштів комунальних інноваційних фінансово-

кредитних установ; (д) контроль за фінансуванням місцевих інноваційних 

програм за кошти місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-

кредитні установи (їх регіональні відділення); (е) контроль за діяльність 

комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ. (2) Аналіз 

законодавства ЄС дозволяє визначити роль органів місцевого самоврядування в 

інноваційних процесах, як інституція яка має забезпечувати інфраструктурне 

забезпечення/допомогу іншим учасникам через систему створених інституцій в 

яких має бути створено всі необхідні передумови для виробничо-технічного 

забезпечення господарської діяльності інноваційного спрямування та тісну 

взаємодію (контакт) із учасниками цих відносин. (3) Доцільним вважається внести 

зміни до статті 7 Закону України «Про інноваційну діяльність» розширивши 

перелік повноважень органів місцевого самоврядування в інноваційних процесах. 

Основними напрямками розширення такого роду інновацій мають бути: (а) 

введення нових форм участі органів місцевого самоврядування в інноваційній 

діяльності які будуть характеризуватись більш високим ступенем 

індивідуальності та вибірковості стимулювання розвитку тих видів інноваційної 

діяльності які відповідають потребам конкретного регіону. (б) Надання права 

органам місцевого самоврядування виступати інвестором/замовником інновацій 

шляхом укладання договорів із конкретними суб’єктами господарювання, що 

здійснюють наукову, науково-дослідну чи інноваційну діяльність. (в) Покладення 

обов’язку на органи місцевого самоврядування контролювати порядок 

використання майна чи ресурсів переданих за умовами укладених договорів. (г) 

Встановлення можливості фінансування розробників інновацій тільки у разі 

передачі майнових прав (частини майнових прав) на об’єкти права 

інтелектуальної власності, що будуть створені (можуть бути створені) в результаті 

такого фінансування або забезпечення. (ґ) Покладення обов’язку на органи 

місцевого самоврядування реалізовувати отримані інновації через наявну систему 

комунальних підприємств, закладів, установ в системі життєзабезпечення регіону. 

  Доц. Битяком О.Ю.  встановлено, що найбільш прийнятною стратегією є 

В5, тобто є зменшення вартості матеріальних цінностей. Серед основних факторів 

збільшення оновлення та сталого розвитку промислового енергетичного 

підприємства є такі заходи, як впровадження економічно доцільних стандартів 

запасів, вдосконалення організації постачання, шляхом встановлення чітких 

договірних умов постачання та забезпечення їх реалізації, оптимального вибору 

постачальників, належний транспорт, надмірні запаси матеріалів, ліквідація, 

скорочення тривалості виробничого циклу, підвищення організаційно-технічного 

рівня виробництва, підвищення інтегрованої механізації та автоматизації 

виробничих процесів, і необхідно встановити певні умови для зарахування 

боржників (наприклад , передоплати 50% собівартості продукції), 

використовувати механізм управління економічним та правовим розвитком та 



зосередити увагу на більшій кількості клієнтів з метою зменшення ризику 

несплати одним або декількома великими споживачами, контролю за 

дотриманням кредиторської заборгованості та дебіторська заборгованість.  

Досягнення сталого розвитку неможливе без організації бюджетування в 

промисловій енергетичній компанії. Система бюджетів дозволяє заздалегідь 

оцінити наслідки сучасного стану справ та реалізованої стратегії фінансового 

стану підприємства. Бюджетування стає сполучною ланкою між стратегічним 

управлінням вищим керівництвом та оперативним управлінням на нижчих рівнях. 

Бюджетування допомагає націлити менеджерів усіх рівнів на досягнення завдань, 

поставлених перед їх центрами відповідальності, та підвищити професіоналізм 

менеджерів. Бюджетування сприяє детальному вивченню діяльності підрозділів 

та взаємозв'язку між центрами відповідальності на підприємстві, що є актуальним 

сьогодні. Бюджетування, як управлінський підхід до оновлення та сталого 

розвитку підприємств, може здійснюватися за допомогою збалансованого 

управлінського обліку на підприємстві, що забезпечить, насамперед, прозорість 

усіх життєвих процесів підприємства для його управління і надалі, i є можливість 

ефективного економічного та правового управління всіма системами та 

процесами. 

Виконана науково-дослідницька робота доц. Шовкопляс Г.М. дозволила 

дійти таких основних результатів: 

1) Вибір моделі державного регулювання і нагляду за ринками фінансових 

послуг залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. При цьому 

слід враховувати, що жодна модель не буде ефективною, якщо її не адаптувати до 

реалій країни.  

2) Потрібна нова, удосконалена модель регулювання і нагляду на 

фінансовому ринку. А саме поєднання концентрації всіх контролюючих функцій в 

єдиному наглядовому органі – НБУ із частковим застосуванням функціонально 

орієнтованого поділу повноважень із новоствореним органом щодо пруденційного 

нагляду – Компетентним пруденційно-наглядовим органом щодо пруденційного 

нагляду за небанківськими фінансовими установами.   

3) Передача функції контролю та нагляду за небанківськими фінансовими 

установами від Нацкомфінпослуг та НКЦПФР до НБУ перетворить НБУ на 

потужний мегарегулятор та призведе в свою чергу до звуження ринку. 

Проведення відповідної реформи на ринку фінансових послуг призведе до 

скорочення відповідних фінансових установ, а не до розвитку.  

4) Потреба в запровадженні недержавного пенсійного забезпечення 

обумовлюється: 

- зниженням активності працездатного населення; 

- стрімким демографічним старінням населення; 

- трудової міграції працездатного населення. 



5)  Недержавне пенсійне забезпечення можна вважати окремою формою 

інвестиційної діяльності, яка здійснюється професійними інвесторами (НПФ) і 

передбачає передачу коштів пенсійних накопичень за договором довірчого 

управління керуючій компанії з метою як їх примноження так і збереження та має 

місце на ринку інвестиційних послуг в Україні.  

В процесі роботи над темою дослідження ас. Кудрявцевою В.В. зазначено, 

що поняття національної інвестиційної безпеки, яке входить до складу 

національної економічної безпеки країни в цілому, полягає у системному 

запобіганні загрозам критичного дефіциту інвестиційних ресурсів за рахунок 

створення та державної підтримки відповідного правового інвестиційного 

порядку, що має забезпечувати функціонування інвестиційного ринку в режимі 

дотримання принципу свободи інвестиційної діяльності і водночас – реального 

забезпечення національної економіки інвестиціями в необхідних кількісних та 

якісних параметрах, для розширеного відтворення конкурентоспроможного 

суспільного виробництва на інноваційній основі, без застосування механізмів 

надмірної примусової експлуатації трудових, інтелектуальних, фінансових і 

природних ресурсів країни та виникнення надмірної залежності від інвестиційної 

політики недиверсифікованих суб’єктів іноземного інвестування; - визначено, що 

інвестиційна складова – це особлива підсистема економічної безпеки, що створює 

передумови для найкращого використання соціально-економічних відносин у 

розвитку і науково-технічному відновленні продуктивних сил суспільства через 

активну інвестиційну діяльність. При дослідженні структури інвестиційної 

складової ми пропонуємо враховувати: включення інвестиційної складової в 

систему економічної безпеки України; диференціацію інвестиційної складової за 

різними рівнями економіки (країна, регіон, галузь, підприємство); властивість 

синергізму, тобто інвестиційна складова економічної безпеки країни не є простою 

сукупністю інвестиційних складових економічної безпеки регіонів і підприємств; 

формування інвестиційної складової під впливом багатьох об’єктивних факторів; 

виникнення різних ризиків як наслідок відповідних умов. 

Ас. Остапенко Ю.І. 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.  



У ході проведення наукової дослідної роботи ас. Швидкою Т.І. 

встановлено, що на методологічному рівні слід виокремлювати низку системно і 

змістовно пов’язаних, але самостійних понять наукового апарату правового 

регулювання конкурентних правовідносин, а саме: інститут економічної 

конкуренції, конкурентне право і конкурентна політика держави, які, з одного 

боку, є генетично обумовленими, а з другого – мають власну суспільно-

економічну й суспільно-правову природу. Складність такого диференціювання 

полягає в тому, що кожен із цих інститутів має своє призначення, вирізняється 

специфікою цілей і завдань, інструментарієм реалізації й механізмами 

функціонування. Запропоновано вирізняти юридично значимі економічні функції 

конкуренції, а саме: забезпечення функціонування економіки ринкового типу як 

такої; регулювання ринку на засадах свободи підприємницької діяльності і 

свободи договору; вироблення механізму досягнення рівноваги між попитом і 

пропозицією на суто ринковій економічній основі; визначення найбільш 

ефективних власників-підприємців у процесі економічної конкуренції між ними 

(селективний аспект); запобігання й протидія монополізації ринків; запобігання 

надмірній концентрації економічної влади як такої, зокрема, її трансформацій у 

політичну й інформаційну влади в суспільстві; забезпечення свободи споживчого 

вибору; забезпечення динаміки перетікання капіталу в структурі національної 

економіки; заохочення найбільш ефективних товаровиробників за рахунок 

прогресивного розподілу прибутків; стимулювання як до створення й 

запровадження інновацій, так і до ресурсо- й енергозбереження, підтримання 

виробничих витрат на оптимально можливому рівні; вплив на ефективність 

заходів державного регулювання господарської діяльності. Доведено, що функції 

конкурентного права умовно можна поділити на універсальні й спеціальні. Серед 

універсальних (базових) необхідно передусім вказати такі, як: унормування 

суспільних відносин економічної конкуренції, тобто фіксація правових засад 

добросовісної конкуренції – форм правової конкурентної поведінки суб’єктів 

господарювання; правоохоронна – охорона конкурентних засад функціонування 

ринку; попередження, яка виконується завдяки встановленню системи складів 

правопорушень; контроль за додержанням законності у сфері господарювання з 

метою запобігання вчиненню конкурентних правопорушень; визначення сфери 

правового режиму функціонування суб’єктів природних монополій; 

стимулювання до підвищення конкурентоспроможності національних 

товаровиробників і національної економіки в цілому в умовах конкурентного 

середовища; захист прав споживачів, зокрема, шляхом забезпечення 

максимального споживчого вибору; контроль за структурою власності на основні 

виробничих активів у масштабі окремих ринків і національної економіки в цілому. 

До спеціальних можна віднести: державне регулювання ринку заради 

стимулювання інноваційних процесів; захист національного товаровиробника від 

економічної експансії зарубіжних господарських організацій; забезпечення 

цінової політики держави на споживчому ринку; забезпечення національної 

безпеки (дискримінація підприємців країн-агресорів); державне регулювання 

ринку з метою досягнення інших публічних інтересів; 



Доц. Селівановою І.А. обґрунтовано висновок, що  вдосконалення 

регулювання концесії як різновиду державно-приватного партнерства, здійснене 

в новій редакції Закону України «Про концесії», перетворює концесію на 

ефективний засіб розвитку  креативної економіки. Обґрунтовано висновок про 

підстави та порядок  участі надавачів медичних послуг державної, комунальної та 

приватної форми власності  в формуванні єдиного медичного простору  в процесі 

реформування медичної галузі України. Обґрунтовано висновок, що відміна 

Господарського кодексу України, спричинить серйозний вакуум у правовому  

регулюванні господарських відносин і не є в інтересах економіки України.   

Доц. Барахтян Н.В. визначено  ефективність  законодавчого і нормативно-

правового забезпечення, що держава через застосування правових, бюджетних, 

монетарних та інших механізмів регулює якісні й кількісні аспекти процесу 

розвитку даної системи країни. Здійснюючи регулювання і нагляд у сфері 

фінансово-кредитних відносин, держава має не лише визначати правила їх 

реалізації, ай прогнозувати їхні зміни та вплив на соціально-економічний 

розвиток України. Характеризуючи застосування методів правового регулювання 

у банківському праві, варто зазначати, що в горизонтальних відносинах 

застосовують диспозитивний метод, а у вертикальних – імперативний (метод 

владних приписів). Імперативне регулювання банківської діяльності зумовлене 

необхідністю втілення у життя державної грошово-кредитної політики, і його 

здійснюють через Національний банк України, а в окремих випадках - через 

Кабінет Міністрів України та інші державні органи. 

Наукова новизна отриманих результатів доц. Шевердіної О.В.  полягає, що 

інноваційна реструктуризація економіки потребує створення інвестиційного 

клімату, що призведе до активізації інноваційного інвестування. В статті 

узагальнуються особливості залучення джерел до інноваційної активності 

суб’єктів господарювання, створення правового фундаменту щодо залучення 

інвестицій в підприємницький діяльності Зокрема, передумовою для досягнення 

такої цілі є прийняття законів щодо політики помірних податків, становлення 

фондового ринку, зниження кредитного навантаження.  

 Доц. Товкуном І.М. проаналізовано низку міжурядових угод с сфері 

торгівельної діяльності та особливості визначення країни походження товарів 

відповідно до окремих конвенцій. При цьому зазначено  різні критерії 

встановлення країни походження товарів та підстави їх встановлення.  Визначено 

ряд проблем в законодавчому врегулюванні процедур встановлення країни 

походження товарів.  

Ас. Ваксман Р.В. 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, оціночний 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.  

2.ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні 

з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 

актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів.  

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов вищих 

судових органів – за звітний період викладачі кафедри  не приймали участь в 

розробці та обговоренні проектів постанов вищих судових органів 

2.3. Робота  науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. –  викладачі не приймали участь у якості наукових 

консультантів, членів робочих груп та ін. 

        2.4. Перелічити відповіді на запити  Верховного Суду України –  

Доц. Бойчуком Р.П. надано правовий висновок за запитом народного 

депутата Тарасенко Т.П. щодо тлумачення термінів "частково погашений кредит" 

та "зменшується пропорційно до частини кредиту, погашеної боржником" ст. 25-

1 Закону України "Про фінансову реструктуризацію". 

Доц. Таран Л.В. надала пропозиції за запитом Голови комітету Верховної 

Ради України Монастирського Д.А. на проект Закону України «Про реалізацію 

майна та інші заходи з метою забезпечення безпеки під час зберігання майна, 

предметів та матеріалів в складських та інших приміщеннях, належних державі». 

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.  

Доц. Шовкопляс Г.М. підготувала висновок на запит судді 

Конституційного Суду України Тупицького О.М. від 08.09.2020 348-005-16/3533 

щодо відповідності Конституції України Порядку організації та проведення 



біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного 

видобутку і скрапленого газу.  

Доц. Погрібний Д.І. підготував науковий висновок за зверненням судді 

Конституційного Суду України Лемака В.В. щодо відповідності Конституції 

України окремих положень Господарського кодексу України «про управління 

об’єктами державної власності» 

Ст. викл. Щокіною О.О. розроблено науковий висновок 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 регулювання 

банківської діяльності», його окремих положень, а також положень інших 

законодавчих актів в редакції цього Закону. 

Доц. Таран Л.В. надала відповідь на запит щодо окреслення наукових 

підходів до вирішення питань, порушених у конституційному поданні, 

зареєстрованому за номером 03/215 від 2020р. 

Доц. Кузьміною М.М. надано правовий висновок на запит 

Конституційного Суду (лист від 25.09.2020 року (вих. №125-01-1508)) щодо 

висловлення наукової позиції щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень абзаців першого-четвертого частини другої, частини 

третьої, частин шостої-дев’ятої, частин двадцятої, двадцять першої, двадцять 

другої двадцять шостої, двадцять восьмої-тридцять третьої статті 9-1 

“Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії”, 9-2 “Надбавка до “зеленого” тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня 

використання обладнання українського виробництва” Закону України “Про 

альтернативні джерела енергії”, частин другої, четвертої, пункту 3 частини 

дев’ятої статті 65 Закону України “Про ринок електричної енергії”. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій. 

 Протягом звітного періоду на кафедрі не були проведені круглі столи та 

наукові конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Таблиця № 1 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

 назва, місто 

 

 

 

 

Викладачі, 

які взяли 

участь 

 Міжнародні  

1. 25 вересня 2020 року, Міжнародна науково-

практична інтернет конференція  «П’ятдесяті 

економіко-правові дискусії», м. Львів  

 

2 

2. 9-10 жовтня 2020 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми 

законодавства України: пріоритетні напрями 

його вдосконалення», м. Запоріжжя  

 

5 

3. 16-17 жовтня 2020 р., Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні завдання та 

напрями розвитку юридичної науки у XXI 

столітті», м. Львів  

 

2 

                        Всеукраїнські  

1. 20 березня 2020 р., «Сучасні проблеми розвитку 

права та економіки в інноваційному 

суспільстві», м. Харків 

 

2 

2. 05 червня 2020 р., II Круглий стіл “Регіональні 

інноваційні ініціативи: завдання та шляхи 

вирішення”, м. Харків  

3 

3. 3 липня 2020 р.,  Другі наукові читання пам’яті 

академіка В. К. Мамутова, м. Київ  

 

12 

4. 14-15 серпня 2020 р., Проблеми та стан 

дотримання і захисту прав людини в Україні, м. 

Львів  

 

3 

5. 23 жовтня 2020 р., “Взаємодія норм  

міжнародного і наукового права крізь призму 

процесів глобалізації та інтеграції”, м. 

Сєвєродонецьк  

3 

6. 16 листопада 2020 р.,  ІІ Всеукраїнська 

конференція «Стратегії підприємницької 

діяльності в інтересах сталого розвитку малого і 

2 



середнього інноваційного підприємництва», м. 

Харків  

 

 

2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну 

назву конференції та викладачів, які взяли участь) –  

Доц. Барахтян Н.В. 25-27 листопада приймала участь у III Міжнародній 

науково-практичній  конференції “World science: problems, prospects and 

innovations” Toronto, Canada. 2020. 

 Ас. Ваксман Р.В. 18-19 травня приймала участь у 2nd International scientific 

and practical conference “World Development of Science and Technology” Primedia E-

launch LLC, Chicago, USA.  

 Доц Шевердіна О.В. 25-27 листопада приймала участь у III Міжнародній 

науково-практичній  конференції “Science and education: problems, prospects and 

innovations”, Kyoto, Japan. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ. 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.). 

        Монографія – 4/ 55,12 друк. арк. 

Швидка Т.І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення 

та перспективи його модернізації: монографія. Харків: Право. 2020. 376 с.,  23, 5 

друк. арк. 

Косінова К.С. Господарсько-правове забезпечення аутсорсингових відносин 

у національній економіці : монографія / К. С. Косінова. – Харків : 

Право, 2020. – 200 с., 10,01 друк. арк. 

Лавренюк Т.А. Генеза та функціональна природа принципів у господарському 

праві: монографія. Харків : Право, 2020. - 200 с.   11,6 друк. арк. 

Тертишна Л.С. Державна регіональна політика: господарсько-правові механізми 

реалізації: монографія. Харків: Юрайт, 2020. 172 с.   10,01 друк. арк. 
 3.2. Список опублікованих за звітній період підручників (окремо з 

грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк.) - немає 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк.)  

Навчальні посібники –   1 / 14,8 друк.арк. 

Швидка Т. І. Господарське право в схемах і таблицях: навч. посібник. 3-те 

вид., перероб. і доповн. Харків: Право. 2020. 127 с., 14,8 друк.арк. 

3.4. Кількість опублікованих (статей) –     26 / 16,7  друк. арк. : 

з них: 

3.4.1.  за кордоном   -   6 / 4,2   друк. арк.  

D.V. Zadykhaylo, V.S. Milash, V.L. Yarotskiy. The current state of health care 

reform in Ukraine in the context of european integration. Geordian Medical New. 

Тбилиси - New York, 2020. № 11 (308). - 0, 6 друк. арк. 

Bezuhla, Ya. Kononenko, O. Bytiak, A. Zaitseva, Н. Zacharchyn, M. Korin, 

Renovation and sustainable development of the industrial energy enterprise: economic 

http://ek.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%90.$%3C.%3E%29


and legal management mechanism, JIOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. 4th Quarter 2020. – 0,6 друк. арк. 

Остапенко Ю.І. 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.   

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. 

Barakhtyan N. V. Problems of legal support of the market of banking services in 

Ukraine. Проблеми правового забезпечення ринку банківських послуг в Україні. 

Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. Perfect Publishing. 

Toronto, Canada. 2020. Pp. 32-42, 0,75 друк. арк. 

Sheverdina O. V. Improving the legal support of innovative investment. 

Удосконалення правового забезпечення інноваційного інвестування. Abstracts of 

the 3rd International scientific and practical conference. CPN Publishing 

Group. Kyoto, Japan. 2020. Pp. 114-123, 0,75 друк. арк. 

3.4.2. у  міжнародних наукометричних базах даних – 17 /11,2  друк. арк. 

   Бойчук Р.П. Державне управління та державне регулювання економічної 

діяльності в Україні: проблеми правового регулювання.//  Право та інновації : 

наук. – практ. журн.// редкол.: С.В. Глібко та ін. Харків : Право, 2020.  №2 

(15). http://apig.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/.Boychuk15.pdf. 0,8 друк. арк.. 

Мілаш В.С. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів / 

криптовалюти в умовах глобальної цифровізації. Право та інновації. 2020.  № 2 

(30). С. 7 – 16, 0,8 друк. арк. 

Погрібний Д.І. Тенденції правового забезпечення використання технології 

блокчейн та віртуальних активів. Теорія і практика правознавства. 2020. Том 2. 

№ 18. URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/issue/view/ (дата звернення 23.11.2020), 0,7 друк. 

арк. 

Погрібний Д.І. Перспективи господарсько-правового забезпечення 

використання технології блокчейн. Юридичний науковий електронний журнал. 

2020. № 6. С. 95-102. URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=130, 

0,6 друк. арк.  

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. 

http://apig.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/.Boychuk15.pdf
http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=130
http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/
http://lsej.org.ua/


Кузьміна М.М. Регіональна політика держави у сфері відновлювальної 

енергетики. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 2. С. 88-

93, 0,7 друк. арк. 

Кузьміна М.М. Сучасні тенденції правового регулювання відновлюваної 

енергетики в Україні. Юридичний науковий електронний журнал, 2020 р. № 8, 0,8 

друк. арк. 

Давидюк О.М. Окремі аспекти реалізації господарсько-правової компетенції 

органів місцевого самоврядування на впровадження інновацій // Право та 

інноваційне суспільство: електрон. наук. вид. 2020. № 1 (14) URL: 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Davydiuk14.pdf ,  0,7 друк. арк. 

Давидюк О.М. Господарсько-правове регулювання підсистеми технологій 

Національної інноваційної системи. Право та інноваційне суспільство: електрон. 

наук. вид. 2020. №2(15).  

URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Davydiuk15.pdf, 0,7 друк. 

арк. 

Шовкопляс Г.М. .Специфіка контролю на ринку фінансових послуг залежно 

від виду небанківських фінансових установ: досвід Європейського Союзу. 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. 

Т. 26. С. 156-162, 0,5 друк. арк. 

Шовкопляс Г.М. Інвестування через недержавні пенсійні фонди як окрема 

форма інвестиційної діяльності в Україні. Публічне право. 2020. № 3. С. 120-127,  

0,5 друк. арк. 

Кудрявцева В.В. Кодекс Украіни з питань банкрутства як спроба 

антикорупційного реформування системи неплатоспроможності// міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки» № 10(32)/ 2020. – С. 38-

43,  0,6 друк. арк. 

Остапенко Ю.І. 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.   

Швидка Т.І. До питання про інституціалізацію конкурентної політики 

держави. Проблеми законності. №147. 2019. С. 131-139,  0,7 друк. арк. 

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. 

Товкун І.М. «Порівняння господарсько-правового статусу криптовалюти в 

Україні та світі»(в співавторстві з Приблудою П.М.) –Міжнародний науковий 

журнал «Інтернаука»-2020-№4(84) 2 том – 0,6 друк. арк. 

Товкун І.М. «Особливості правового статусу публічного акціонерного 

товариства»(в співавторстві з Дубровою А.О.) –Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука»-2020-випуск 10(32) – 0,5 друк. арк. 

 

 

http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/Davydiuk14.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Davydiuk15.pdf
http://lsej.org.ua/3_2020/34.pdf


3.4.3. у міжнародній наукометричній базі Scopus, Web of Science –  

1/ 0,7 друк.арк. 

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.) 

3.5  Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus).  Цитувань немає. 

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2020  році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор. 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, перша-

остання сторінки 

роботи) 

Статті 

1. Ваксман 

Р.В. 

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.  

2. Остапенко 

Ю.І.  

Розширення предмету 

господарського права 

(на прикладі сфери 

комерціалізації 

фізкультурної або 

фізкультурно 

оздоровчої 

діяльності). 

Slovak international 

scientific journal. 

(Slovakia). 

№ 47. 2020. С. 

137- 155  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри. 
Всього 

друкован

ої 

продукці

ї 

Моногр

афії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнала

х та 

наук. 

збірника

х 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідомле

нь на 

конферен

ціях 

Підручни

ки та 

навчальні 

посібники 

з грифом 

МОН 

Підручн

ики,нав

чальні 

посібни

ки 

Збірники 

норматив

ної 

літератур

и 

Кодекси

, 

комента

рі 

Кількіст

ь друк. 

арк. на 

одного 

викладач

а 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

49/94,09 4/55,12 26/16,7 17 /6,07 - 1/14,8 -    1/1,4      5,2 

 

3.6.  Викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи за минулий 

рік  -  всі викладачі кафедри мають публікації за звітній період.  

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу 

та кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т. ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). Кафедра господарського права постійно підтримує 

тісні зв’язки з практичними органами, надаючи їм допомогу в вирішенні складних 

та спірних питань кваліфікації конкретних діянь, проводячи лекційну роботу з 

правової пропаганди для практичних робітників. 

доц. Селівановою І.А. прочитані лекції на курсах підвищення кваліфікації 

працівників СБУ: «Правовий режим майна Збройних Сил України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань», «Порядок 

створення підприємств органами державної влади та місцевого самоврядування», 

«Порядок відчуження та реалізації військового рухомого та нерухомого майна» та 

«Передача в оренду військового майна». 

     Викладачі кафедри підтримують активні творчі зв’язки з Національною 

академією правових наук України, Харківським національним університетом 

міського господарства імені О.М. Бекетова, Національним університетом 

«Одеська юридична академія», Донецьким національним університетом  та ін. Ці 

зв’язки виражаються у різних формах (рецензування наукових робіт, підготовка 

дисертації до захисту, робота в спеціалізованих радах, редколегіях, опанування 

дисертаційних робіт, виступи на наукових та науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах тощо).  



Проф. Задихайло Д.В є членом спеціалізованої вченої ради Д.64.086.04 у 

Національному юридичному   університету імені Ярослава Мудрого та членом 

експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт 

Атестаційної колегії МОН України.  

Доц. Мілаш В.С. є членом спеціалізованої вченої  ради Д.64.086.04 у  

Національному юридичному  університету імені Ярослава Мудрого  та членом 

спеціалізованої  вченої ради Д. 41.086.04 Національного університету «Одеська 

юридична академія».  

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики – не 

проводилось. 

4.3.  Відповіді на запити: 

Доц. Кузьміною М.М. надано правовий висновок на запит Національного 

агентства з питань запобігання корупції (лист від 28.08.2020 року (вих. №113-

02/44283/20)) щодо висловлення наукової позиції про наявність корпоративних 

прав у членів виробничого кооперативу, споживчого кооперативу, 

обслуговуючого кооперативу з огляду на правомочності, які виникають у зв’язку 

з наявністю у особи корпоративних прав. 

Доц. Таран Л.В. надала відповідь на 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; 

Доц. Таран Л.В. надала відповідь на 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 

Доц. Бойчуком Р.П. за запитом директора Інституту проблем ендокринної 

патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України 

надано правовий висновок щодо обов’язковості реорганізації Державної установи 

«Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної 

академії медичних наук України» в казенне підприємство. 

4.4. Охарактеризувати  іншу консультативну діяльність  кафедри:  

Консультаційна діяльність кафедри полягає у наданні професорсько-

викладацьким складом наступних видів консультацій: 

-групові та індивідуальні консультації з аспірантами та здобувачами  з 

методології наукових досліджень. 

-консультації з молодими викладачами стосовно методики викладання 

господарсько-правових дисциплін. 

 



   5.НАУКОВІ ШКОЛИ  ТА  ПІДГОТОВКА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

З 1991 року на кафедрі господарського права було захищено більш 75 

кандидатських і 6 докторських дисертацій. У результаті можливо констатувати: 

зусиллями кафедри створена Харківська школа господарського права, яка досить 

серйозно заявила про себе в науці, зробивши істотний внесок в її розвиток.      

У 2020 році на кафедрі  були захищені 1 докторська дисертація:  

Ас. Швидка Тетяна Ігорівна "Економічна конкуренція: сучасний стан 

законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації", науковий 

консультант: Задихайло Дмитро Вітольдович, 02 листопада 2020 р. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

3  кандидатських дисертацій: 

- аспірант кафедри Косінова Катерина Станіславівна «Господарсько-правове 

забезпечення аутсорсингових відносин у національній економіці», науковий 

керівник д.ю.н., проф. Задихайло Дмитро Вітольдович,  31 червня 2020 р., на 

засіданні   спеціалізованої вченої ради ДФ 26.500.002, 081 Право, у Науково-

дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. 

Бурчака НАПрН України, м. Київ). 

 - аспірант Вакім Вадад Еліасівна «Спеціальні режими інноваційної 

діяльності», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Дмитро Вітольдович, 02 

листопада 2020 р.    на засіданні   спеціалізованої вченої ради   Д 64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

 -  здобувач Бронова Юлія Георгіївна «Господарсько-правове забезпечення 

літакобудування в Україні» науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Дмитро 

Вітольдович,  03 грудня 2020р., на засіданні   спеціалізованої вченої ради К 11.737.02  

Донецького юридичного інституту МВС України. 

Планується захист кандидатської дисертації  аспіранта Омарова Анвера Мурад 

огли «Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в Україні в 

сучасних умовах», науковий керівник д.ю.н., проф. Задихайло Дмитро Вітольдович    

22 грудня 2020р.  на засіданні      спеціалізованої вченої ради     Д 64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

 5.2. Назвати викладачів, які не мають вчених ступенів – на кафедрі всі 

викладачі мають вчений ступень. 

5.3  Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Відгуків на кандидатські дисертації  – 6. 

Відгуків на докторські дисертації  –  2.         

5.4 Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Відгуки на автореферати кандидатської дисертації – 8. 

Відгуки на автореферати докторської дисертації – 3. 



Проф. Задихайлом Д.В.  підготовлені відгуки на автореферат дисертації 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

- Катрич Анастасії В’ячеславівни «Відповідальність у господарському 

судочинстві», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне 

право;  

- Гончаренко Олени Миколаївни на тему «Теоретико-правові засади 

саморегулювання господарської діяльності» на здобуття наукового 

ступенядоктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право; 

- Ясиновська О.С. «Правовий статус державних господарських об’єднань», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право 

Доц. Мілаш В.С. підготувала відгуки  на автореферат дисертацій: 

- Гарагонича Олександра Васильовича «Господарська правосуб’єктність 

акціонерних товариств»,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарське-

процесуальне право; 

- Бронової Юлії Георгіївни «Господарсько-правове забезпечення 

літакобудування в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарське-

процесуальне право;  

- Гуйван Оксани Петрівни «Цивільно-правова відповідальність учасників 

інформаційних відносин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право. 

- Білого Олександра Олександровича «Відповідальність суб’єктів 

господарювання за безпеку непродовольчої продукції в умовах реалізації Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, 

господарське-процесуальне право. 

Доц. Бойчук Р.П. підготував відгук наукового керівника на дисертаційне 

дослідження Пузікової Валентини Сергіївни «Господарсько-правовий механізм 

розвитку об’єктів інфраструктури авіаційних перевезень в Україні», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 

– господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Відгук наукового керівника на дисертаційне дослідження Прокопєва 

Романа Євгеновича  «Господарсько-правовий статус підприємств залізничного 

транспорту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 

право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Коритіна Дениса Сергійовича 

«Правове регулювання господарської діяльності малих та середніх підприємств» 

на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 



Відгук на дисертаційне дослідження Ніколенко Михайла Олександровича 

«Господарсько-правове регулювання корпоративних договорів» на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Бударної Віталії Олександрівни 

«Господарсько-правовий механізм інвестиційного забезпечення національної 

економіки»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Омарова Анвер Мурад огли 

«Господарсько-правове забезпечення малого підприємництва в україні в сучасних 

умовах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Відгук на дисертаційне дослідження Косінової Катерини Станіславівни 

"Господарсько-правове забезпечення аутсорсингових відносин у національній 

економіці", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Доц. Селіванова І.А. підготувала відгуки на автореферати дисертацій, 

поданих на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право: 

- Гнедик  Євгена Сергійовича «Правове регулювання господарської 

діяльності у сфері медичного туризму»,  ( спеціалізована вчена рада К 11.051.12  

Донецького національного університету імені Василя Стуса, м. Вінниця); 

- Останіної Анни В’ячеславівни «Господарсько-правове забезпечення 

інноваційного характеру фармацевтичної діяльності»  ( спеціалізована вчена рада 

К 11.737.02 у Донецькому юридичному інституті МВС України, м. Кривий Ріг); 

- Подоляк Аліни В’ячеславівни  «Правове регулювання  використання 

чужого майна в сфері господарювання»    ( спеціалізована вченої ради К 11.051.12 

Донецького національного університету імені Василя Стуса м. Вінниця). 

Ас. Швидка Т.І. виступила офіційний опонентом  на дисертацію на 

здобуття ступеня доктора філософії Молдованової Д.В. за темою «Фінансово-

правове забезпечення державної політики в сфері альтернативної енергетики»          

( спеціалізація : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право). Захист відбувся 2.10.2020 р. в Харківському національному 

університеті внутрішніх справ. 

 

     6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Проведення навчально-методичних семінарів з викладачами 

правових дисциплін навчальних закладів – не проводились. 

6.2. Організація серії лекцій для викладачів правових дисциплін 

навчальних закладів з юридичної тематики, враховуючи останні досягнення 

юридичної науки – не читалися. 

6.3. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації – не має. 



6.4. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 

друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації – не 

проводилися. 

6.5. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його виконанням 

– практичним працівникам обласного управляння СБУ. 

6.6. Призначення постійними лекторами для відповідних категорій 

населення – не призначалися. 

6.7. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні – не 

здійснювалися. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників. 

На кафедрі працює 2 гуртки. Гуртки на кафедрі працюють протягом 

відповідного навчального року з перервами на час проведення сесій та канікул. 

Гуртківцями кафедри підготовлено близько 50 наукових доповідей та 60 курсових 

проектів. У роботі гуртків беруть участь викладачі, які здійснюють керівництво 

підготовкою доповідей окремих студентів (ас. Остапенко Ю.І., ас. Швидка Т.І.) У 

роботі гуртків приймають участь студенти 4 та 5 курсів денного відділення. Як 

правило, у гуртку працюють студенти, які записалися у гурток на 4 курсі і 

працюють у ньому до закінчення  академії, багато з них мають бажання навчатися 

в  магістратурі та аспірантурі. За останні 5 років стаціонарна аспірантура 

поповнювалась тільки за рахунок гуртківців.  

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами  

самостійно –   126 / 37,8  друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами  –  5/1,5 друк. арк. 

 

  8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ  

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.   

Проф. Задихайло Д.В. є членом редакційної колегії журналу «Проблеми 

законності» Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

«Вісника Національної академії правових наук України»,  членом редколегії 

журналу «Економічна теорія та право», та «Право України».  

        Доц. Мілаш В.С. є членом редакційної колегії журналу «Економічна теорія 

та право».  

Доц. Бойчук Р.П. є членом редакційної колегії науково-практичного 

журналу «Актуальні питання інноваційного розвитку». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 



         Доц. Таран Л.В. та  ас. Швидка Т.І. отримали почесну грамоту Харківської 

обласної організації Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів 

України та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і 

правопорядку. 

Доц. Селіванова І.А.  отримала подяку Асоціації правників України за 

участь в  якості спікера в роботі Ш Всеукраїнської школи з медичного права, 

Полтава, 17 жовтня 2020 року. 

Доц. Битяк О.Ю. отримав Подяку від  Міністерства освіти і науки України. 

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського права,  протокол №   6  

від  26 листопада 2020  р. 

  
 

Завідувач кафедри  

господарського права                            проф. Задихайло Д.В.                        

     
 

 

 

 
 

 


