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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Ребриш Богдан Юрійович. 

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

асистент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: «Розробка 

і прийняття міжнародного договору з питань вибору права щодо транскордонної 

недобросовісної конкуренції» (1,5 друк. арк.).  

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

«Розробка і прийняття міжнародного договору з питань вибору права щодо 

транскордонної недобросовісної конкуренції» (3,43 друк. арк.)  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР – наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній доктрині міжнародного приватного права детально досліджені 

особливості спеціального колізійно-правового регулювання зобов’язань, що 

виникають внаслідок недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному 

праві європейських країн, а також сформульовано пропозиції і рекомендацій з 

удосконалення вітчизняного Закону «Про міжнародне приватне право» в цій сфері.  

Окрім цього, було вперше проаналізовані положення нової редакції Цивільного 

процесуального кодексу України, які регулюють питання вжиття заходів 

забезпечення позову у вказаній категорії справ, виявлені недоліки у відповідному 

процесуальному механізмі та запропоновані необхідні зміни до указаного 

законодавчого акта.    

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: 

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 Пленумів Верховного Суду України, 

Вищих спеціалізованих судів 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. 
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8. Участь у конференціях, семінарах – .  

9. Видавнича діяльність:  

 

підручники всього 1 / 1,9 друк. арк.: 

 Ребриш Б. Ю. Підрозділ 2.5. Застереження про публічний порядок у 

міжнародному приватному праві. Підрозділ 2.6. Взаємність та реторсія в 

міжнародному приватному праві. Підрозділ 4.4. Недоговірні зобов’язання в 

міжнародному приватному праві. Підрозділ 4.4.2. Колізійне регулювання інших 

видів недоговірних зобов’язань. Підрозділи 6.1–6.5. Інтелектуальна власність у 

міжнародному приватному праві / Б. Ю. Ребриш // 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. – С. 68–72, 72–80, 146–

150, 158–171, 206–234 (1,9 друк. арк.). 

 

статті всього 2 / 1,53 друк. арк.: 

 

 Ребриш Б. Ю. Колізійно-правове регулювання у сфері транскордонної 

недобросовісної конкуренції: європейська теорія та законодавча практика в Україні / 

Б. Ребриш // Право України: юридичний журнал. – 2020. – № 6. – С. 147– 165 (0,91 

друк. арк.). 

 Ребриш Б. Ю. Скасування заходів забезпечення позову у справах про 

визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу / Б. Ю. Ребриш // Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал». – 2020. – № 7. – (0,62 друк. арк.). 

 

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

базах даних Scopus, Web of Science – . 

 

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

наукометричних базах даних. 

 Ребриш Б. Ю. Колізійно-правове регулювання у сфері транскордонної 

недобросовісної конкуренції: європейська теорія та законодавча практика в Україні / 

Б. Ребриш // Право України: юридичний журнал. – 2020. – № 6. – С. 147– 165 (0,91 

друк. арк.) (Index Copernicus International (Польща). 

 Ребриш Б. Ю. Скасування заходів забезпечення позову у справах про 

визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу / Б. Ю. Ребриш // Електронне наукове фахове видання «Юридичний 

науковий електронний журнал». – 2020. – № 7. – (0,62 друк. арк.) (Index Copernicus 

International (Польща). 

 

 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – . 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські – . 

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

стипендії/премії) – . 

15. Співробітництво з закордонними організаціями – . 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – . 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі – . 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році – . 

 

 

 

 ас. Б. Ю. Ребриш 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства   

__________________________________________ 

 
 


