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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Полатай Володимир Юрійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства.  

3. Тема запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Розв’язання спорів в мережі інтернет у 21 ст.» (1,5  друк.арк.). 

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

«Розв’язання спорів в мережі інтернет у 21 ст.» (1,55 друк.арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР –підручник, наукові статті. 

4.2 Наукова новизна отриманих результатів. Удосконалено:  

- визначення особливостей правової природи розвязання спорів в мережі 

інтернет, зокрема з використанням криптовалют;  

- суттєві ознаки криптовалюти та  її визначення;  

-  особливості  оподаткування операцій з використанням криптовалюти; 

- аналіз судової практики України та Європейського союзу щодо 

визначення правової природи криптовалюти. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів: 

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади — . 

6. Зв’язок з практикою: 

5. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень — . 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів — . 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 

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

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – ні. 

 

8. Участь у конференціях, семінарах— . 

 



9. Видавнича діяльність. 

підручники всього 1 / 1,3 друк. арк.: 

 Міжнародне приватне право: підручник [Є.М. 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. (особистий внесок – 1,3 друк.арк).  

 

статті всього 1 / 0,25 друк. арк.: 

 Polatay V., Ovcharenko A., Bondarenko I., Gavkalova N. Crypto 

currencies in the system of international private monetary law. some issues of virtual 

assets taxation and accounting in ukraine// Revista Espasios. -Vol.41(Issue08).-

2020. - Р.22 (1 / 0,25 друк. арк.). 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of 

Science: 

Polatay V., Ovcharenko A., Bondarenko I., Gavkalova N. Crypto currencies 

in the system of international private monetary law. some issues of virtual assets 

taxation and accounting in ukraine// Revista Espasios. -Vol.41(Issue08).-2020. - Р.22 

(1 / 0,25 друк. арк.). (Scopus). 

9.2. Публікації в інших науковометричних базах даних — . 

 

10.Член редакційних колегій — . 

11. Член спеціалізованих вчених рад — . 

12. Виступив офіційним опонентом на захисті дисертації — . 

13. Підготовка відгуків на автореферати — . 
14.  Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом — . 

15. Співробітництво з закордонними організаціями — . 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією — . 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі — . 

18. Відзнаки чи нагороди у звітному році: 

 

 

 

 

Доц. В.Ю. Полатай 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  __________________________________ 

 

 


