
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО  

ЗА 2021 РІК 

 

1. Ваксман Регіна Володимирівна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, асистент. 

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

проблеми правової кваліфікації політичної реклами, 1,5 друк. арк. 

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

проблеми правової кваліфікації політичної реклами, 1,8 друк. арк. 

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

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Наукові статті, тези наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Встановлено, що сьогодні правове регулювання політичної реклами в 

Україні є недосконалим, що, відповідно, призводить до збільшення кількості 

зловживань замовниками такої реклами – суб’єктами виборчого процесу своїми 

правами щодо її поширення, тим самим ставлячи під загрозу законодавчо 

визнані принципи здійснення рекламної діяльності та умови ведення політичної 

агітації. Виходом з даної ситуації автор вважає чітке розмежування таких понять 

як «політична реклама» та «передвиборча агітація», шляхом вдосконалення 

законодавства, зокрема щодо: встановлення строків поширення політичної 

реклами, та визначення режиму її правового регулювання в контексті 

розповсюдження на неї норм спеціалізованого законодавства про рекламу, поряд 

із соціальною та комерційною рекламою. 

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

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

участь. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. Не готувала. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  Не працювала. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у 

науково-консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 

України. Не працювала. 

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 готувала. 

6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України. Не готувала. 

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

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). Не є депутатом 

місцевої ради, не входила до складу інших органів місцевого 

самоврядування.  

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

місце проведення). 

1. Міжнародна науково-практична конференції молодих учених «Юридична 

осінь 2021», 18 листопада 2021 року, м. Харків, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого. в режимі відеоконференції на платформі 

Microsoft Teams. 

 

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

дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 

аркушів. 

Статті: 

1. T.I. Shvydka , Yu.I. Ostapenko, D.D. Zadykhayl , R.V. Vaksman , S.V. Stankevych 

, M.V. Matsyura 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  (0,5 друк.арк.) 

2. Окремі питання правового регулювання політичної реклами. Електронне 

наукове фахове видання Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого “Теорія і практика правознавства”. 2021.Вип. 2 (20).URL:.  

(0,7 друк. арк.) 

3. Ваксман Р. В. Кукуріло Д. О. Проблеми правового регулювання торгівлі в 

мережі Інтернет. Електронне наукове  фахове видання Запорізького 

національного університету «Юридичний науковий електронний журнал”, №10, 

2021 рік, URL: http://www.lsej.org.ua/10_2021/53.pdf (0,3 друк. арк.) 

Тези наукових доповідей: 

Ваксман Р.В Політична реклама: особливості правового регулювання. 

Юридична осінь 2021 року :Міжнар. наук.‑практ. конф. молодих учених (м. 

Харків, 18 листоп. 2021 р.). Харків, 2021. С.100-103. (0,3 друк. арк.) 

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

базах даних Scopus, Web of Science. 

Публікація у наукометричній базі даних Web of Science: 

1.T.I. Shvydka , Yu.I. Ostapenko, D.D. Zadykhayl , R.V. Vaksman , S.V. Stankevych , 

M.V. Matsyura 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 

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

наукометричних базах даних. 

https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-economic-relations-the-problem-of-legislative-support.pdf
https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-economic-relations-the-problem-of-legislative-support.pdf
http://www.lsej.org.ua/10_2021/53.pdf
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-economic-relations-the-problem-of-legislative-support.pdf
https://www.ujecology.com/articles/ecological-management-in-economic-relations-the-problem-of-legislative-support.pdf


 3 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. Не є членом 

редакційної колегії. 

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

спеціалізованої вчених ради. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. Не була опонентом 

дисертаційних захистів. 

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. Співробітництво з 

закордонними організаціями не здійснювалося. 

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. Подяка Ректора 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня 

Університету. 

 

          

          ____________ Регіна ВАКСМАН 

  

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  протокол  № 4  від  03 

грудня  2021  року. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                 ________ Дмитро ЗАДИХАЙЛО 
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