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1. Крупа Лариса Володимирівна. 

2. Кандидатка юридичних наук, доцентка.  

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

«Удосконалення правових форм інноваційного інвестування» (1,5 друк. арк.) 

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

«Удосконалення правових форм інноваційного інвестування» (7,9 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Наукові статті, навчальний посібник 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

4.2.1. Торговельне  законодавство слід визнавати як сукупність нормативних 

актів, які регулюють торговельні відносини, що опосередковують безпосередне 

здійснення торговельної діяльності і керівництва нею. Такі норми є 

підсистемою господарського законодавства 

4.2.2. Законодавство, що регулює торговельну діяльності охоплює значну 

частину правовідносин у цій сфері, однак є хаотичним, непослідовним, 

відображається у актах різної юридичної сили; 

4.2.3. Прослідковується певна нечітко виражена тенденція до формування 

загальної і спеціальної частини законодавства щодо регулювання торговельної 

діяльності; 

4.2.4. Динамічність розвитку правовідносин у сфері торгівлі викликано 

актуальним попитом на це економіки як України,  так світової в цілому. 

Зазначене ставить перед державою нагальне питання сформулювати і 

визначити у Державній програмі економічного розвитку ідеологію законодавчоі 

торговельної політики. Вказане унеможливить хаотичність у нормотворчій 

діяльності натомість спрямує законодавство України до як найшвидшої 

адаптації до норм СОТ, членом якої є Україна. 

4.2.5. Слід повернутися до ідей кодифікації законодавства про торговельну 

діяльність, що мали місце у минулому. Зазначене надасть екзистенційно  

мінливому законодавству відносну сталість, а також збереження напрямів 

правового регулювання у зазначених вище торговельних інституціях. 

4.2.6. Господарсько-торговельна політика – це спрямована на гармонізацію з 

єдиним світовим ринком стратегічна доктрина держави, що відбивається у 

системі засобів, які формують і запроваджують механізм правового 

регулювання торговельних відносин, з метою створення соціально 

спрямованого порядку здійснення господарсько-торговельної діяльності, що 

забезпечуватиме сталий розвиток національної економіки. 

4.2.7. Джерела правової торгівельної політики – є правова доктрина в сфері 

розвитку регулювання торгівельних відносин; окремі положення актів 

господарського законодавства; положення нормативно-правових актів 



 2 

спеціального призначення – Державних програм розвитку внутрішньої і 

зовнішньої торгівлі країни. 

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

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. Не брала 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному 

Суді України. Не брала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. Не брала. 

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 брала 

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). Ні. 

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

місце проведення). 

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

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

аркушів. 

1) Крупа Л.В. Щодо нормативно-правового регулювання господарсько-

торговельної діяльності в Україні. Теорія і практика правознавства : електрон. 

наук. фахове вид. 2021. Вип. 2 (18). 

URL: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/206291. (0,6 друк. арк.) 

2) Крупа Л.В. До питання про господарсько-торговельну політику України. 

Київський часопис права. 2021. №3. URL: 

http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava (0,6 друк. арк.) 

3) Крупа Л.В. Інвестиційне право:навч.посіб. у схемах і табл..\Крупа .-Харків: 

Право, 2021.-58 – (6.7 друк.арк) 

 

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

даних Scopus, Web of Science. Немає. 

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

базах даних. 

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

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

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/
http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
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13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. Не готувала.  

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

стипендії/премії). Ні.  

15. Співробітництво з закордонними організаціями. Не здійснювала. 

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

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. Не брала. 

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

 

 

 

 

____________ Лариса КРУПА 

 

                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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