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1. Остапенко Юлія Ігорівна. 

2. Доктор юридичних наук, доцент, асистент кафедри господарського права. 

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

«Розширення та поглиблення предмету господарського законодавства 

України», 1,5 друк. арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – «Розвиток  

господарського законодавства модернізація та вимоги змістовної 

систематизації», 26,5 друк. арк. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті, тези наукових 

доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів – встановлено, що формування 

цивілізованого національного правового господарського порядку, а відтак і 

національного господарського законодавства має визначатися змістом 

узгодженої та суспільно-прийнятної наукової концепції саме національної 

моделі ринкової економіки в сучасних умовах. Відсутність такої затвердженої 

державою програмної концепції є одним з головних чинників існуючого 

хаотично-реактивного характеру формування господарського законодавства, 

наслідком чого, в свою чергу є втрата системності та ефективності 

законодавчого закріплення господарських відносин як у нормах Основного 

Закону, так і у нормах господарського та суміжних галузей законодавства 

України. Таким чином, розбудова проблематики господарсько-правового 

забезпечення ринкових економічних відносин, а, відтак, і господарського 

законодавства позбавлена національного варіанта економіко-гносеологічного 

підґрунтя і є однією з найважливіших доктринальних проблем розвитку 

господарського права і законодавства України. Обґрунтовано, що в системі 

господарського законодавства відбуваються системно-структурні процеси його 

розвитку, логічно обумовлені сучасним станом сфери розвитку господарських 

відносин, що можуть бути комплексно репрезентовані наступними 

тенденціями: а) розширенням сфери господарсько-правового регулювання 

шляхом комерціалізації сфер діяльності, що раніше існували по-за полем 

господарсько-правового нормативного регулювання, зокрема, діяльності в 

сфері космічних запусків вантажів, приватних медичних та приватних освітніх 

послуг, аутсорсингових послуг  тощо; б) спеціалізацією змісту  господарсько-

правового регулювання, наприклад, щодо відносин корпоративних, 

інноваційних, зовнішньоекономічних, електронної комерції тощо, що 

створюють окремі сегменти в законодавчому забезпеченні господарської 

діяльності; в) процесом подальшого поглиблення змісту господарсько-правової 

врегульованості господарських відносин, що призводять до створення та 

виділення нових інститутів в господарському законодавстві, зокрема, 

корпоративного права, права забезпечення функціонування ринків фінансових 
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послуг, відносин неплатоспроможності та банкрутства тощо; г) процесами 

внутрішньої та зовнішньої реструктуризації та інтеграції нормативного 

матеріалу зі створенням та формуванням нових змістовних інститутів та 

підгалузей законодавства, зокрема в сферах екологічного господарювання, 

інноваційного інвестування тощо; д) процесами подальшої кодифікації 

господарського законодавства, що відбувається як в номінально-визначених 

формах (Кодекс процедур банкрутства), так і в номінально не кодифікованому 

форматі, зокрема в формі предметно виокремлених та змістовно-узагальнених  

Законах країни, наприклад як: «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про 

телекомунікації», «Про банки  і банківську діяльність», «Про інноваційну 

діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг», «Про ринок електричної енергії». На сучасному етапі 

розвитку господарського законодавства процес його кодифікації органічно 

включає в себе також і проблему рекодифікації чинного Господарського 

кодексу України та проектів інших нормативних актів – не брала. 

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 – не брала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України – не 

проводилась. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України– не проводилась. 

6. Зв’язок з практикою: 

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 брала участі. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України – не здійснювала. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам – не брала участі. 

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

місцевого самоврядування, організацій та громадян– не проводила. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не входжу до 

жодного зі складів органів місцевого самоврядування. 

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

місце проведення): 

1.Міжнародно науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

економіки, обліку, фінансів та права» (м. Полтава, 28 квітня 2021 року);  

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної 

юриспруденції» (м. Харків, 30 квітня 2021 року). 

3. Міжнародно науково-практична конференція  «Розвиток правової системи 

України в умовах сьогодення» (м. Харків, 1 травня 2021 року). 



 3 

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

дати перелік надрукованих у 2021 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів: 

Статті: 

1. Остапенко Ю. І. Модель еволюції господарського законодавства України. 

Slovak international scientific journal. (Slovakia). № 49 (VOL. 3). 2021. С. 53- 59. 

(0,75 друк. арк.) 

2. Остапенко Ю. І. Процес законодавчого забезпечення відносин 

інвестиційного характеру сучасної ринкової економіки. Slovak international 

scientific journal. (Slovakia). № 50 (VOL. 1). 2021. С. 44 – 48. (0,75 друк. арк.) 

3. Остапенко Ю. І. Сфера освіти: господарсько-правовий аспект. Slovak 

international scientific journal. (Slovakia). № 51 (VOL.1). 2021. С. 37 – 41. (0,75 

друк. арк.) 

4. Остапенко Ю. І. Модернізація ринку фінансових послуг як ключовий 

аспект еволюції господарського законодавства.. Slovak international scientific 

journal. (Slovakia). № 52 (VOL.1). 2021. С. 74 – 77. (0,75 друк. арк.) 

6. T.I. Shvydka1 , Yu.I. Ostapenko1 , D.D. Zadykhaylo1 , R.V. Vaksman1 , S.V. 

Stankevych2* , M.V. Matsyura3 Ecological management in economic relations: the 

problem of legislative support. UkrainianJournalofEcology, 2021, 11(3), 60-64, doi: 

10.15421/2021_142 https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in- 

economic-relations-the-problem-of-legislative-support.pdf (0,3 друк.арк.) 

Тези: 

1. Щодо вимог зовнішньоекономічного контракту: нові правові реалії: Збірник 

тез та доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми економік. Обліку і фінансів та права» (м. Полтава, 28 квітня 2021 

року). с. 26-293, 0,3 друк. арк.   

2. Щодо модернізації господарського законодавства: ринок фінансових послуг: 

Матеріали XXVII науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної 

юриспруденції» (м. Харків, 30 квітня  2021 року). с. 135-139, 0,3 друк. арк. 

3. Біотехнології в промисловості України: законодавчі реалії. Міжнародна 

науково-практична конференція  «Розвиток правової системи України в умовах 

сьогодення» (м. Харків, 30 квітня – 1 травня 2021 року). С. 70-73, 0,3 друк.арк.  

Навчальний посібник: 

Право СОТ: курс лекцій. Харків. Право. 2021. 192 с. (22,3 друк. арк.) 

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

базах даних Scopus, Web of Science. – T.I. Shvydka1 , Yu.I. Ostapenko1 , D.D. 

Zadykhaylo1 , R.V. Vaksman1 , S.V. Stankevych 2* , M.V. Matsyura3 Ecological 

management in economic relations: the problem of legislative support. 

UkrainianJournalofEcology, 2021, 11(3), 60-64, doi: 10.15421/2021_142 

https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-economic-relations-

the-problem-of-legislative-support.pdf (0,7 друк.арк.). 

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

наукометричних базах даних: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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1. Остапенко Ю. І. Модель еволюції господарського законодавства України. 

Slovak international scientific journal. (Slovakia). № 49 (VOL. 3). 2021. С. 53- 59. 

(0,75 друк. арк.) 

2. Остапенко Ю. І. Процес законодавчого забезпечення відносин 

інвестиційного характеру сучасної ринкової економіки. Slovak international 

scientific journal. (Slovakia). № 50 (VOL. 1). 2021. С. 44 – 48. (0,75 друк. арк.) 

3. Остапенко Ю. І. Сфера освіти: господарсько-правовий аспект. Slovak 

international scientific journal. (Slovakia). № 51 (VOL.1). 2021. С. 37 – 41. (0,75 

друк. арк.) 

4. Остапенко Ю. І. Модернізація ринку фінансових послуг як ключовий 

аспект еволюції господарського законодавства.. Slovak international scientific 

journal. (Slovakia). № 52 (VOL.1). 2021. С. 74 – 77. (0,75 друк. арк.) 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не була опонентом. 

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 – відсутнє. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі - не 

здійснювала. 

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

 

 

 

 

 

                                                                      ____________Юлія ОСТАПЕНКО 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол  

№  4   від    03 грудня 2021 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________  Дмитро ЗАДИХАЙЛО 
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