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1. ОСНОВНІ  ПІДСУМКИ  НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  РОБОТИ 

КАФЕДРИ: 

1.1.Цільова комплексна програма, за якою проводились дослідження: 

«Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямах 

економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки»(номер державної реєстрації 

- № 0111U000962). Викладачі кафедри проводять дослідження у напрямку 

господарського права та процесу, правових основ підприємництва, міжнародного 

приватного права, банківського та корпоративного права. 

1.2.Викладачі, які  брали участь в науковій роботі відповідно до 

затвердженого плану НДР на 2021 рік: 

1. Задихайло Д.В., д.ю.н., професор,  завідувач кафедри 

«Правовий механізм кореляції положень економічної політики держави та змісту 

господарського законодавства України»,  2,0 друк. арк. 

Опубліковано   2,0 друк. арк., 

Статті: 

1. Oksana M. Vinnyk, Dmytro V. Zadykhaylo, Olena M. Honcharenko, Olga V. 

Shapovalova and Nino B. Patsuriia. Honcharenko. Economic and Legal Policy of the 

State in the Field of Digital Economy. International Journal of Criminology and 

Sociology. №10.  рр. 383-392. (особистий внесок - 0,4 друк. арк.) 

2. Zadykhaylo, D., Milash, V., Yarotskiy, V. Current state of health reform in Ukraine 

in the conditions of European integration (2020) Georgian medical news, (309), pp. 172-

176 (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

3. Задихайло Д.В. Господарсько-правова парадигма регулювання економічних 

відносин: безальтернативність феномену.  Теорія і практика правознавства. Том 

2. № 20 (2021), (0,7 друк. арк.) 

Тези: 

Задихайло Д.В. Законодавча безвідповідальність та запрограмовані нею наслідки в 

системі правового забезпечення сфери господарювання. Перші наукові читання 

пам’яті професора Пронської Граціелли Василівни: Збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1 жовтня 2021 р.). Київ: 

Талком, 2021. С. 84-88, (0,4 друк. арк.) 

 

2. Мілаш В.С., д.ю.н., доцент 

«Договірне регулювання господарських відносин: усталені підходи та новітні 

тенденції»,  2,0 друк. арк. 

Опубліковано 2,0 друк. арк.,    

Стаття: 

1. Мілаш В.С. Об’єкти інтернет-правовідносин в умовах цифровізації сфери 

господарювання. Економіка та право. 2021. № 2. С. 16-24., 0,8 друк. арк. 



2. Zadykhaylo, D., Milash, V., Yarotskiy, V. Current state of health reform in ukraine 

in the conditions of european integration Georgian medical news, 2020, (309), стр. 

172–176 (особистий внесок  0,3 друк. арк.) 

Навчальний посібник:  

Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів.  7-е вид., 

змін.  Х.: Право, 2021. 402 с. (23,37 друк. арк.). 

 

3. Швидка Т.І., к.ю.н., доцент 

«Систематизація та модернізація законодавства про захист економічної 

конкуренції», 2,0 друк. арк.,  

Опубліковано  52,46  друк. арк.,   

Статті: 

1. Швидка Т. І. Регулювання та контроль за злиттями та поглинаннями суб’єктів 

господарювання. Підприємництво, господарство і право. №2 2021. С. 63-68  (0,7 

друк.арк.) 

2. Tetiana Shvydka. Control of the concentration of economic entities as a 

preventive norms of the competitive policy of the state. Slovak international scientific 

journal No50, 2021 VOL.1 p.32-36 (0,7 друк.арк.) 

3. Financing environmental protection projects in Ukraine O.P. Yevsuykov 1 , T.I. 

Shvydka 2 , V.Yu. Streltsov 3 , O.O. Akhmedova 4 , S.V. Stankevych 5* , K.V. 

Cheprasov 6 . UkrainianJournalofEcology, 2021, 11(1), 186-190, doi: 10.15421/2021_29 

https://www.ujecology.com/archive.html (0,7 друк.арк.) 

4. Швидка Т. І. Халецька К.К. Комплаєнс-контроль в системі корпоративного 

управління господарських товариств. Підприємництво, господарство і право. 

2020. № 12 (298). С. 85–91. (0,7 друк.арк.) 

5. Швидка Т. І. Боротьба із виявами недобросовісної конкуренції «Право та 

державне управління» № 1/2021. с.52-59 (0,7 друк.арк.) 

6. Швидка Т. І. Проблеми забезпечення добросовісної конкуреніції та 

впровадження правил ринкової економіки Підприємництво, господарство і право. 

2021. № 3 с. 126-131 (0,7 друк.арк.) 

7. Швидка Т. І. Удосконалення законодавчого регулювання неправомірного 

використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції №1/2021 с.60-65 (0,7 друк.арк.) 

8. Швидка Т. І. Анбандлінг як напрям антимонопольного регулювання у 

сферах, де діють суб’єкти природних монополій. Науковий вісник публічного і 

приватного права. №1.2021 с.25-32. (0,7 друк.арк.) 

9. Швидка Т. І. Господарсько-правове регулювання порушень, пов’язаних із 

неправомірним використанням ділової репутації суб’єктів господарювання. 

Юридичний вісник.№2. 2021. С. 62-70. (0,7 друк.арк.) 

10. Швидка Т.І. Бабійчук В.С. Садонцева Л.К. Корпоративне зелене відмивання 

в практиці господарської діяльності: актуальні проблеми та методи протидії. 

Експерт: парадигми юридичних наук і держдавного управління. №2 (14). 2021. С. 

224-233 (0,7 друк.арк.) 

11. Швидка Т.І. Логвіненко С. Дотримання гарантій непорушності права 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221998889
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221953326
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218907749
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100730306&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100730306&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/3900148601?origin=resultslist
https://www.ujecology.com/archive.html


власності в механізмі реалізації процедури сквіз-ауту. Юридичний науковий 

електронний журнал. №4, 2021, URL: http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-

nomeriv?id=136 (0,7 друк.арк.) 

12. Швидка Т.І., Ушаков А.Б. Боротьба електронного урядування з корупцією у 

сфері публічних закупівель. Slovak international scientific journal. №52. 2021. том.1. 

с. 77-80. (0,7 друк.арк.) 

13. Швидка Т.І. Ніколенко А. Законодавче закріплення права на доступ до 

інтернету. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 5. С. 145- 150. (0,7 

друк.арк.) 

14. Швидка Т.І., Ушаков А.Б. Рамкова угода як крок до централізжованих 

публічних закупівель. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 6 (0,7 

друк.арк.) 

15. 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. Швидка Т. І. Щодо проблем притягнення до відповідальності за порушення 

конкурентного законодавства. Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Запоріжжя, 26–27 лютого 2021 року. – Запоріжжя : Запорізька 

міська громадська організація «Істина», 2021. С. 57-62 (0,3 друк.арк.) 

2. Modern methods and means of training future lawyers. Scientific and pedagogical 

internship. Щодо проблеми удосконалення конкурентного законодавства України 

February 1-March 12, 2021, Arad Romania (0,3 друк.арк.) 

3. Швидка Т. І.  Впровадження механізму анбандлінгу в українське 

законодавство як засів регулювання монополізму. Правове забезпечення політики 

держави на сучасному етапі розвитку. Матеріали міжнародної̈ науково-

практичної конференції. м. Харків 5-6 березня 2021 р. с. 63-68 (0,3 друк.арк.) 

Навчальні посібники: 

1. Швидка Т.І., Давидюк О.М. Корпоративне право. Підготовка до іспиту: навч. 

посібн. Харків. Право. 2021. 104 с (особистий внесок  6,05  друк.арк.) 

2. Швидка Т.І. Антимонопольно-конкурентне право: навч. посібн. Харків. 

Право. 2021. 184 с (10,01 друк.арк.) 

3. Швидка Т.І. Законодавче регулювання публічних закупівель: навч. посібн. 

Харків. Право. 2021. 96 с  (7,7 друк.арк.) 

4. Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. – 4-ге 

видання, перероблене і доповнене. / Т.І. Швидка. – Харків: Право. 2021. 152  с. (17,7 

друк.арк.)  

 

 

 

 

http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=136
http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=136
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


4. Бойчук Р.П., к.ю.н., доцент 

  «Систематизація господарсько-правових засобів стимулювання інвестиційної 

діяльності в Україні», 1,5 друк. арк. 

Опубліковано 1,5 друк. арк.,    

Розділ у монографії: 

Бойчук Р.П. Інвестиційна діяльність держави: проблеми правового регулювання // 

Правове регулювання господарської діяльності в умовах розбудови економіки 

індустрії 4.0  / колект. монограф. Глібко С.В.,  та ін.. - Х.: «Право» 2021,  1,5 друк. 

арк.,    

 

5. Крупа Л.В., к.ю.н., доцент 

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

Опубліковано  7,9 друк. арк.,   

Статті:  

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. 

Навчальний посібник: 

Інвестиційне право: навч.посіб. у схемах і табл./ Л. В. Крупа.-Харків: Право, 2021.  

58 с. (6,7 друк.арк)            

 

6. Давидюк О.М.,  к.ю.н., доцент 

«Правове регулювання технологічного циклу», 1,5 друк. арк.   

Опубліковано  2,6 друк.арк.,  

Розділ в колективній монографії:  

1. Давидюк О.М. Підсистема трансферу технологій в національної  інноваційної 

системі / Правове  забезпечення Національної інноваційної  системи у сучасних 

умовах: монографія / [С. В. Глібко, О. В. Розгон, Ю. В. Георгієвський та ін.]; за ред. 

С. В. Глібка, О. В. Розгон. – Харків: НДІ прав.  забезп.  інновац.  розвитку НАПрН 

України, 2020. – 360 с., 1,0 друк. арк. 

Стаття:   

1.Давидюк О.М. Проблеми ідентифікації поняття трансферу технологій: 

господарсько-правовий аспект // Право та інноваційне суспільство: електрон. наук. 

вид. 2021. № 1 (16) URL: http://apir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/06/Davydiuk16.pdf, 0,7 друк. арк. 

Тези: 

1.Давидюк О.М. Ідентифікація форм і способів трансферу технологій // Сучасні 

проблеми права та інноваційної економіки : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України 

№ 3 за матеріалами інтернет-конференції (м. Харків, 26 березня 2021 року) / за ред. 

А. В. Стріжкової. Харків : НДІ ПЗІР НАП рН України, 2021. 320 с.URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/206291
http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Davydiuk16.pdf
http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/Davydiuk16.pdf


https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21_35.pdf 0,3 друк. арк. 

2.Давидюк О.М. Проблеми нормативної систематизації способів трансферу 

технологій // Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови 

економіки Індустрії 4.0 : зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 4 за матеріалами 

круглого столу (м. Харків, 21 травня 2021 року) / за ред. О. О. Дмитрик, К. О. 

Токаревої. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. 197 с. URL: 

http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_21.05.2021/Conf_21.05.21_36.pdf 

0,3 друк. арк. 

3.Давидюк О.М. Публічно-правові способи трансферу технологій // Конституційні 

засади розвитку інноваційного суспільства : зб. наук. пр. за матеріалами інтернет-

конференції (м. Харків, 25 червня 2021 року) / за ред. А. В. Стріжкової. Харків : 

НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021. 170 с., URL: https://ndipzir.org.ua/wp-

content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21.pdf 0,3 друк. арк. 

Навчальний  посібник: 

Швидка Т.І., Давидюк О.М. Корпоративне право. Підготовка до іспиту: навч. 

посібн. Харків. Право. 2021. 104 с (особистий внесок  6,05  друк.арк.) 

 

7. Битяк О.Ю., к.ю.н., доцент 

«Сучасний стан господарсько-правового забезпечення ядерної енергетики в 

Україні»,  1,5 друк. арк. 

Опубліковано  0,5 друк.арк.,  

Стаття: 

Bezuhla, J., Kononenko, Ya., Bytiak, O., Zacharchyn, H., Korin, M. Renovation and 

sustainable development of the industrial energy enterprise: economic and legal 

management mechanism. IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, 2021, 628(1). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85100781486&origin=resultslist (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

 

8. Шовкопляс Г.М., к.ю.н., доцент  

«Інвестування через недержавні пенсійні фонди як окрема форма інвестиційної 

діяльності в Україні»,  1,5 друк.арк. 

Опубліковано  2,5  друк.арк.,  

Статті: 

1.Шовкопляс Г.М. Суб'єкти правовідносин у системі недержавного пенсійного 

забезпечення: поняття, ознаки, види. Право та інновації. 2021. № 1. С. 35-40 (0,6 

друк. арк.).  

2.Шовкопляс Г.М. Сучасні тенденції розвитку недержавного регулювання на 

ринках небанківських фінансових послуг України. Governmental regulation in the 

markets of non-bank financial services of Ukraine. Jurnalul juridic national: teorie si 

practica. 2021. № 1, стр. 48-53 (0,6 друк. арк). 

Тези: 

https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21_35.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_26.03.2021/Conf_26.03.21_35.pdf
http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_21.05.2021/Conf_21.05.21_36.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21.pdf
https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2021/Conf_25.06.21/Conf_25.06.21.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015448700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221951855
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195951089
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221953615
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221960465
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
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Узагальнюючи наукові здобутки наукових робіт членів кафедри 

господарського права, можна стверджувати, що вони сукупно заповнюють 

прогалини концептуального забезпечення програмної діяльності держави в сфері 

економічного розвитку та доктринального забезпечення політики держави в сфері 

господарсько-правового регулювання. 

Наукова новизна д.ю.н., проф. Задихайла Д.В. полягає у визначенні 

постановці проблеми системності та всебічності положень економічної та 

відповідно правової політики держави щодо  усіх значимих типів господарських 

відносин та елементів функціонування ринкових механізмів економічної 

координації. Відсутність концептуальних герменевтичного характеру позицій 

держави щодо зазначених об’єктів позбавляє  їх правове регулювання необхідного 

спрямування та ефективності. Тому усі напрями державної економічної політики 

зазначені у ст. 10 Господарського Кодексу України, а також і низка  додаткових, 

що не ввійшли до переліку – інноваційна, антикризова тощо, мають знайти 

обов’язкове визначення та відповідне структурування у програмних документах 

держави. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень держави мають бути 

компетенційно навантажені відповідними обов’язками в першу чергу – 

нормотворчого характеру. Важливим елементом механізму трансформації 

положень економічної  політики у зміст джерел господарського законодавства 

України  є координація їх сумісності та продуктивної взаємодії в єдиному 

системному форматі. 

В контексті актуалізації проблематики глобальної цифровізації суспільного 

виробництва, д.ю.н., доц. Мілаш В.С наголошено на відсутності повномаштабного 

правового забезпечення розвитку цифрової економіки та потребі формування 

організаційно-правових засад розбудови цифрової інфраструктури вітчизняної 

економіки тощо. Відзначено вплив розвитку цифрової економіки на «переведення» 

у цифровий формат низки традиційних об’єктів господарських правовідносин, а 

також появу та динамічний обіг нових об’єктів, які існують виключно у цифровому 

форматі («цифрових / віртуальних об’єктів»). Піддано аналізу існуючі 

доктринальні підходи щодо розуміння правової природи віртуальних об’єктів, з 

приводу яких взаємодіють учасники господарських відносин, та висвітлено 

дискусійні питання, пов’язані з можливістю їх визнання особливим видом майна, 

що володіє ознакою товароздатності. 

 Встановлено подвійну природу окремих об’єктів інтернет-правовідносин, 

що зумовлює можливість їх варіативного розгляду з двох протилежних ракурсів: 

як фізичного (матеріального) об’єкта або як віртуального (нематеріального), що 

впливає на формування правового режиму такого  об’єкта. Від віртуального майна 

/ віртуальних речей запропоновано відрізняти гібридні (кіберфізичні) об’єкти, в  

структурі яких одночасно поєднано в єдине ціле віртуальні та реальні (фізичні) 

об’єкти, що дозволяє їх використовувати як єдиний складноутворюваний 

кіберфізичний об’єкт за призначенням (такими є об’єкти, що охоплюються 

концепцією «Інтернет речей», як цілісною системою взаємозв’язаних фізичних 

об’єктів (речей) та / або пристроїв, які завдяки певним технологіям та програмному 



забезпеченню взаємодіють між собою та з навколишнім середовищем без 

втручання людини (з використанням інтернет протоколу)). 

Досліджено дискусійні питання правового режиму робототехніки, створеної 

на основі штучного інтелекту, та проаналізовано основні доктринальні підходи 

(юридичний та технологічний) щодо їх вирішення. Юридичний (по іншому 

легалістський / Legalistic Approach) підхід виходить з чіткого законодавчого 

регулювання питань, що виникають у зв’язку з використанням роботів, 

конфіденційністю, кібербезпекою та відповідальність за дії робота на фізичну 

особу, яка його «запустила». Натомість, технологічний підхід виходить з 

відсутності необхідності спеціального законодавчого регулювання об’єктів, 

основою роботи яких є штучний інтелект, що активно впроваджується у різні сфери 

життєдіяльності (поява безпілотних летальних апаратів, роботів – особистих 

помічників, екзоскелетів и т. і.). 

Важливим кроком на шляху господарсько-правового забезпечення процесів 

цифровізації визнана законодавча легалізація понять «віртуальне майно», 

«віртуальні речі», «кібер-фізичні об’єкти», що потребує активізації роботи над 

розробкою профільного законодавства про стимулювання розвитку цифрової 

економіки в України. Наголошено, що досягнення синергетичного ефекту у 

правовому регулюванні відносин з віртуальними об’єктами зумовлює необхідність 

внесення відповідних доповнень не тільки до положень Господарського та 

Цивільного кодексів України (стосовно структури та правового режиму цих 

особливих об’єктів цивільних / господарських прав, зокрема, правомочностей 

володіння, користування та розпорядження ними тощо), а також модернізації та 

структурної кореляції законодавства у сфері інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності, інвестиційного законодавства, законодавства про оцінку 

майна та майнових прав, про електронну комерцію, про зовнішньоекономічну 

діяльність (в частині її здійснення у мережі Інтернет), про захист прав споживачів 

(під час купівлі цифрових товарів) тощо.  

Відзначено важливу роль у формуванні міжнародних стандартів щодо 

використання штучного інтелекту Організації економічного співробітництва та 

розвитку (Рекомендації зі  штучного інтелекту 2019 р. / OECD Council 

Recommendation on Artificial Intelligence), Міжнародного союзу електрозв’язку 

МСЕ-Т (Рекомендації Y.2060 «Огляд Інтернету Речей» ) та Європейської комісії, 

під егідою якої розроблено концепцію «Цифрова Європа» на 2021–2027 роки та 

«Білу книгу» (On Artificial Intelligence - A European Approach to Excellence and Trust) 

тощо, та визнано необхідність врахування означених стандартів при формулюванні 

положень національного законодавства. 

У ході проведення наукової дослідної роботи д.ю.н., ас. Швидкою Т.І. 

доведено, що для України, яка йде шляхом розвитку ринкових відносин, 

використання і запровадження світового досвіду державного контролю за 

процесами економічної концентрації не лише становить інтерес, а й є нагальним. 

Цей контроль має бути спрямованим на захист прав споживачів і суб’єктів 

господарювання, державних і суспільних, а також на створення умов для 

http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx


прогресивного розвитку національного товаровиробника. Виходячи з того, що 

проведення господарсько-правової політики – функція держави й інструмент 

забезпечення насамперед стабільності економічного добробуту суспільства, 

завдання кожної цивілізованої країни полягає у державному регулюванні 

конкурентних відносин із метою забезпечення економічної конкуренції. Однією з 

найважливіших складових при цьому є забезпечення державного контролю за 

процесами економічної концентрації. Отже, державний контроль у сфері 

господарювання слід розглядати як правову форму державного регулювання 

економіки. В українському законодавстві поняття поглинання не закріплене на 

законодавчому рівні. Злиття і поглинання компаній може зашкодити конкуренції 

та призвести до монополізації ринків, а отже дане питання потребує дієвого 

регулювання з боку антимонопольних органів. Основними індикаторами контролю 

є частка суб’єкта на ринку, сукупна вартість активів та сукупний обсяг реалізації 

товарів. Такий контроль на рівні конкурентного законодавства визначений як 

контроль за концентрацією, та покладений на АМКУ. 

 Встановлено, що під терміном «концентрація» за законодавством зазвичай 

розуміють реальну можливість здійснення вагомого впливу одного або декількох 

пов’язаних суб’єктів господарювання на господарську діяльність інших суб’єктів 

господарювання або їх частин. Простіше кажучи, концентрація – це процес злиття 

підприємств, капіталів або компаній, у результаті якого значно зростає їх 

економічна могутність. Варто зауважити, при концентрації мета може бути різною: 

починаючи від бажання суб’єктів господарювання отримати вагомі важелі впливу 

на ринкову економіку і закінчуючи гуртуванням фінансових засобів задля 

покращення якості товару або запровадження нових технологій.  

 Доведено, що важливим напрямком конкурентної політики також є 

удосконалення системи контролю й регулювання на ринках, де діють суб’єкти 

природних монополій, і суміжних ринках. Під час аналізу ситуації, що склалася в 

Україні, з’ясовано, що система контролю потребує модернізації та удосконалення 

як з точки зору впровадження нових регуляторів, так і налагодження чіткої 

взаємодії між національними комісіями та АМКУ. На жаль, низькі якість і 

конкурентоспроможність вітчизняних товарів, великі витрати на виробництво 

через застарілість основних фондів (особливо на державних підприємствах) у 

сферах, де діють суб’єкти природних монополій, відсутність конкуренції 

створюють ситуацію, через яку споживачі змушені отримувати життєво необхідні 

послуги невисокої якості, але за завищеними цінами. Крім того, небезпечними для 

економіки є концентрація економічної потужності, зосередження цілих ланцюгів 

виробництва (від видобування, переробки, транспортування і постачання 

кінцевому споживачу) в одних руках, а отже, для того, щоб виправити це, треба 

використовувати дієві механізми регулювання, одним із яких є анбандлінг.  

  Констатовано, що концентрація економічної потужності, зосередження 

цілих ланцюгів виробництва (від видобування, переробки, транспортування і 

постачання кінцевому споживачу) в одних руках, є небезпечною і потребує дієвих 

механізмів регулювання, бо це стосується передусім питань національної безпеки 

країни. У контексті сказаного необхідно додати, що ефективна реалізація 

анбандлінгу дозволить ринки нафтогазу та електроенергетики зробити 



конкурентними, і тим самим більш конкурентноспроможними. З нашої точки зору, 

у подальшому доцільно запровадити систему анбиндлінгу й в інші сфери, де діють 

суб’єкти природних монополій.  

Запропоновано власне визначення недобросовісній конкуренції. На наш 

погляд, її можна розглядати як дії, спрямовані на набуття переваг у 

підприємницькій діяльності, які суперечать вимогам закону, звичаям ділового 

обороту, усталеній практиці, правилам етики й доброчесності, завдають або 

можуть завдати шкоди конкурентам, іншим суб’єктам господарювання або 

споживачам. Такі дії можуть полягати у створенні перешкод діяльності інших 

суб’єктів на ринку, забрудненні ділової репутації суб’єктів господарювання, 

втручанні в діяльність конкурентів шляхом підкупу або шантажу, поширенні 

брудної, нечесної, хибної інформації про діяльність конкурентів, «переманюванні» 

покупців тощо. Також ці дії можуть стосуватися використання у своїй діяльності 

чужого ім’я, товарного знаку, імітування етикеток, брендів, повному або 

частковому копіюванні моделей тощо, тобто такі дії, коли суб’єкт господарювання 

займає своє становище на ринку не завдяки власним досягненням і методам чесної 

конкурентної боротьби. Поширеним видом недобросовісної конкуренції є 

недобросовісна реклама, яка може містити неправдиві відомості, не відповідати 

дійсності або мати ознаки порівняння з конкурентами.  

Доведено, що на даному етапі Україна потребує вдосконалення свого 

законодавства, зокрема, стосовно економічної конкуренції, адже правила і 

принципи наразі не мають свого закріплення в нормативній базі, і сформулювати 

їх можна лише через аналіз положень, що стосуються порушень у цій сфері. Серед 

загальних ознак проявів недобросовісної конкуренції можна вказати те, що за її 

наявності дії: 

- суперечать торговим та іншим звичаям у господарській діяльності; 

- посягають на ділову репутація суб’єкта господарювання; 

- призводять або можуть призвести до змішування. 

Виходячи з усього вищевказаного, постає питання стосовно реального 

закріплення правил і принципів конкуренції, адже в жодному нормативно-

правовому акті вони не наведені, як і немає єдиного підходу до бачення того, що 

саме є принципами і правилами конкуренції (а отже, їх уніфікованого й 

загальноприйнятого трактування). Крім того, законодавство побудоване 

казуїстичним шляхом, тобто існує перелік правопорушень і передбачена 

відповідальність за них, але склади цих правопорушень не визначені.  

К.ю.н., доц. Бойчук Р.П. з’ясував,  що участь у формуванні статутного 

капіталу юридичної особи є однією із форм інвестиційної діяльності. Права та 

обмеження щодо здійснення фінансових інвестицій державою, територіальними 

громадами, суб’єктами державного сектору економіки визначаються 

Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами. Але 

неузгодженість норм бюджетного та інвестиційного законодавства щодо 

використання бюджетних коштів для фінансового інвестування  призводить до 

прогалин в правовому регулюванні цих відносин. 



Потребує удосконалення правового розмежування напрямів використання 

державних інвестицій. По-перше, видаткова частина бюджетів розвитку повинна 

містити асигнування юридичним особам,  як державну підтримку інвестиційної 

діяльності юридичних осіб публічного, так і приватного права з метою створення 

інновацій та випуску інноваційної продукції. Аналіз нормативно-правової бази 

засвідчив відсутність чітко визначених стратегічних пріоритетів на рівні держави. 

Так,  відповідно до Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2013-2020 роки пріоритетними галузями були визначені: виробництво 

обчислювальної техніки, високотехнологічного машинобудування, програмного 

забезпечення та радіоелектроніка. 

 Згідно з Стратегією національної безпеки та пов’язаної з нею програми на 

2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава», пріоритетними галузями економіки зафіксовано житлово-

комунальне господарство, сільське господарство, вугільну галузь, 

електроенергетику. В той же час в Стратегії національної безпеки «Україна-2020: 

стратегія модернізації» за пріоритетні було визначено галузі оборонно-

промислового комплексу, агропромислове виробництво, приладобудування, 

виробництво інформаційної техніки, розвиток хіміко-фармацевтичних технологій, 

біотехнологій, екологічних технологій та інше.  

Таким чином, дослідження цих та інших програмних документів показало, 

що державна політика у визначенні стратегічних інвестиційних  пріоритетів є 

непослідовною, а самі пріоритети – розмитими.  

  К.ю.н., доц. Таран Л.В. грунтовно проаналізувала, що 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. 

  Законодавство, що регулює торговельну діяльності охоплює значну частину 

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

актах різної юридичної сили. Прослідковується певна нечітко виражена тенденція 

до формування загальної і спеціальної частини законодавства щодо регулювання 

торговельної діяльності; 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. 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. 



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. 

Джерела правової торгівельної політики – є правова доктрина в сфері 

розвитку регулювання торгівельних відносин; окремі положення актів 

господарського законодавства; положення нормативно-правових актів 

спеціального призначення – Державних програм розвитку внутрішньої і зовнішньої 

торгівлі країни. 

Виконана науково-дослідницька робота к.ю.н., доц. Шовкопляс Г.М. 

дозволила дійти таких основних результатів: 

Недержавний пенсійний фонд є інституційним інвесторам, поєднуючи в 

собі функції інвестора і організатора інвестування. Ефективне інвестування 

збільшує привабливість заощаджень на старість в недержавному пенсійному 

фонді, тим самим знімає навантаження з державного бюджету, звільняючи ці 

кошти для галузей економіки, які їх потребують. Все це облаштовує гостру 

необхідність побудови якісного механізму правового регулювання відносин у 

сфері недержавного пенсійного забезпечення.  

Недержавне пенсійне забезпечення можна вважати окремою формою 

інвестиційної діяльності, яка здійснюється професійними інвесторами і має місце 

на ринку небанківських фінансових послуг. На особливу увагу заслуговують саме 

господарсько-правові аспекти діяльності недержавних пенсійних фондів, 

здійснення ними інвестиційної діяльності, оскільки саме інвестування лежить в 

основі всієї системи недержавного пенсійного забезпечення. 

Контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення – система засобів 

(реєстрація, ліцензування, що мають місце на початку створення суб’єкта 

господарювання) та які  застосовуються з метою захисту прав споживачів 

недержавного пенсійного забезпечення, запобігання настанню 

неплатоспроможності НПФ та осіб, які забезпечують діяльність таких пенсійних 

фондів (КУА, зберігачі, адміністратори НПФ) шляхом оцінки ризиків та 

виявлення підвищених ризиків в господарській діяльності цих організацій.  

К.ю.н, доц. Битяком О.Ю.  удосконалено, що  науково-методичний підхід до 

визначення впливу цільових параметрів фінансово-господарського стану на 

рівень системно-векторного розвитку суб’єктів господарювання в умовах 

циркулярної економіки, який ґрунтується на використанні фінансово-

господарської ідентифікації рівня системно-векторного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи багатоваріантність, нелінійність цільових 



параметрів фінансово-господарської діяльності та конвергентність їх 

інституційних домінант,  що дозволяє визначити ваговий коефіцієнт значущості 

статистичних показників фінансового стану, який відображає параметричні дані 

діапазонів змін факторів-індикаторів впливу на рівень фінансово-господарського 

забезпечення системно-векторного розвитку, що є об’єктивною основою для 

побудови стратегічних сценаріїв системно-векторного розвитку суб’єктів 

господарювання в умовах циркулярної економіки враховуючи їх критеріальні 

показники інституційних домінант та параметричні дані діапазонів змін 

фінансового-господарських факторів впливу. 

У ході проведеної науково-дослідної роботи к.ю.н., доц. Давидюком О.М.  

запропоновано зафіксувати в чинному законодавстві України нормативно-правову 

конструкцію, за якою поняття трансферу технологій, має ототожнюватись (чи бути 

близьким за своїм змістом із такою категорією як «правочин»). Крім цього, в 

сутність трансферу технологій мають бути введені правові механізми які 

опосередковують передачу майна, майнових прав і результатів виконання робіт в 

публічно-правовій сфері національної економіки між державними (комунальними) 

підприємствами установами організаціями. В будь-якому випадку, потрібно 

пам’ятати, що практика реалізації господарських відносин у сфері трансферу 

технологій, свідчить також і про необхідність надання правового захисту і 

матеріальному втіленню технологій (технологічній лінії, експериментальному 

конструюванню технології, технологій втіленій у цілісній майновий комплекс 

суб’єкта господарювання). Ці об’єкти містять в собі повне та абсолютне 

відображення всіх необхідних відомостей про техніко-технічний зміст технології в 

обсязі який дозволяє безперешкодно відтворити такого роду об’єкт. Саме через це, 

чинне законодавство України має надати їм адекватний правовий захист. 

Виходячи із такого концептуального формулювання, доцільно запропонувати 

власне (авторське) визначення трансферу технологій, під яким слід розміти 

вчинення уповноваженими - суб’єктом господарювання, або іншим учасником 

відносин пов’язаних із створенням, передачею прав та втіленням технологій, 

організаційно-господарських дій, або укладання відповідного господарсько-

правового чи цивільно-правового договору, та/або вчинення іншого правочину 

чи/або організаційно-управлінських дій публічно-правового характеру, які будуть 

спрямовані на передачу прав на технологію, або інформації про технологію, чи/або 

матеріального втілення (відтворення) технології від одного суб’єкта (учасника) 

вказаних відносин до іншого, з метою їх подальшої передачі іншим суб’єктам або 

використання з метою організації здійснення виробничої діяльності 

(комерціалізації). 

На наше переконання, використання запропонованої концепції дозволить 

досягти цілого ряду додаткових ефектів, які не досяжні за умов чинного правового 

регулювання. А саме:  

Перше – трансфер технологій буд охоплювати собою цілий ряд способів 

передачі, а не ототожнюватись лише з можливістю укладання одного чи декількох 

господарсько-правових чи цивільно-правових договорів та угод; 



Друге – трансфер технологій буде охоплювати собою більш широке коло 

об’єктів (як інформаційного так і матеріально-речового змісту), можливість 

захисту яких, відчутно вплине на позитивну динаміку розповсюдження в бізнес 

середовищі відносин пов’язаних із створенням, передачею прав та втіленням 

технологій; 

Третє – фіксація більш деталізованого переліку способів передачі технологій, 

створюватиме передумови для застосування більш дієвих та ефективних засобів 

захисту прав і законних інтересів за допомогою приватно-правового 

інструментарію (засобів забезпечення виконання зобов’язань і таке інше); 

Четверте – регламентація процесу трансферу технологій як більш 

розгалуженого процесу їх передачі, дозволить задіяти класичну систему право 

підтверджуючих засобів (правовстановлюючих документів, рішень судів і т.д.), що 

сприятиме інтенсифікації цих відносин в межах національної економіки України. 

Всі фактично існуючі різновиди трансферу технологій запропоновано 

класифікувати наступним чином: 

За критерієм права власності на основі якого створено технологію: (1) 

приватноправові способи трансферу технологій (трансфер технологій створених на 

основі приватної форми власності); (2) публічно-правові способи трансферу 

технологій (трансфер технологій створених на основі державної чи комунальної 

форми власності); (3) змішані способи трансферу технологій (засновані на 

змішаній формі власності та/або на механізмах державно-приватного партнерства);  

За таким критерієм, як кількість суб’єктів (учасників) заучених до процесу 

створення, передачі прав та втілення технологій: (1) трансфер технологій який 

започатковується та реалізується в межах одного суб’єкта господарювання; (2) 

трансфер технологій який започатковується і реалізується в межах багатьох 

суб’єктів, коло яких визначено персонально в момент реалізації процесу такої 

передачі; (3) трансфер технологій який започатковується і реалізується в межах 

багатьох суб’єктів, коло яких не визначено персонально в момент реалізації 

процесу такої передачі. 

За обсягом прав наявних у розпорядженні автора (розробника) технології на 

момент початку її трансферу можна виділити: (1) трансфер технологій який 

ґрунтується на використанні особистих немайнових та майнових прав на об’єкти 

права інтелектуальної власності, що лежать в основі технології; (2) трансфер 

технологій який ґрунтується на використанні тільки майнових прав на об’єкти 

права інтелектуальної власності; (3) трансфер технологій, що основується на 

використанні прав на об’єкти які мають ознаки об’єктів права інтелектуальної 

власності, але не отримали такого статусу через волевиявлення їх автора. 

Нормативна фіксація всіх перерахованих способів трансферу технологій, 

дозволить законодавцю, донести до суб’єктів господарювання основоположні 

вектори подальшого використання засобів захисту прав і законних інтересів і тим 

самим опосередковано забезпечити більш високий рівень гарантій розвитку 

суспільних відносин які виникають під час створення, передачі прав та втілення 

технологій. 

Запропоновано зміни до Закону України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій» наступного змісту: По перше: має  бути 



закріплено такі форми публічно-правового трансферу технологій як –  (1) 

виконання робіт, щодо створення технології на конкурсних засадах в порядку 

законодавства у сфері державних закупівель; (2) придбання  майнових прав на 

технологію в порядку визначеному законодавством у сфері  державних закупівель; 

(3) створення технологій в результаті виконання  фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень;  (4) здійснення  цільових інновацій, шляхом внесення 

технологій до статутного (складеного)  капіталу чи цілісного майнового комплексу 

державних підприємств, установ,  організацій, з метою подальшого здійснення 

господарської діяльності  спрямованої на отримання прибутку та його 

перерозподілу для наповнення  державного бюджету; (5) державне завдання для 

створення технологій в  межах оборонного сектору; (6) спільний розвиток 

технологій в межах  нормативних механізмів державно-приватного партнерства. 

Фіксація такого детального переліку способів (видів) трансферу технологій, 

дозволить з одного боку розширити перелік правомочностей щодо розпорядження  

наявним інтелектуальним потенціалом держави та органів місцевого 

самоврядування, що гарантовано призведе до більш ефективного  використання 

наукового потенціалу, а з іншого дозволить більш широко  імплементувати 

результати наукових та науково-дослідних робіт до  виробничої сфери і тим самим 

активізувати процеси виробничого оновлення державних і комунальних 

підприємств, установ, організацій. Крім цього,  такого роду нормативні правила, 

будуть здійснювати непрямий (опосередкований) вплив і на сферу бізнесу, яка з 

одного боку отримає  доступ до інноваційної продукції та матиме можливість 

створити нові об’єкти цивільного та господарського обороту (нові види продукції  

виробничо-технічного призначення та/або товарів народного споживання), а з 

іншого буде вимушене діяти в умовах більш високого рівня конкуренції,  що 

стимулюватиме підвищення рівня конкурентоздатності і як наслідок призведе до 

зростання їх економічного потенціалу.  

К.ю.н., ст.виклад. Щокіна О.О.  з’ясувала, що сьогодні поняття 

«господарська організація» вживається у ГК України для позначення усього 

різноманіття господарюючих суб’єктів, наділених статусом юридичної особи. 

Проте його законодавче закріплення спричинило низку теоретичних проблем, що 

потребують наукового і законодавчого вирішення. Це проблеми: співвідношення 

понять «господарська організація» і «підприємство», наявності статусу юридичної 

особи, визначення організаційно-правових форм господарських організацій, 

розмежування комерційних і некомерційних господарських організацій та 

класифікації господарських організацій в цілому.  

Визначення поняття «господарська організація» потребує уточнення з 

урахуванням наступних обставин: у господарському обороті беруть участь деякі 

господарські організації, що не є юридичними особами; здійснювати господарську 

діяльність повинні мати право організації, утворені у визначеній законодавством 

організаційно-правовій формі, що передбачає господарську компетенцію на 

здійснення підприємницької або некомерційної господарської діяльності. 

Д.ю.н., ас. Остапенко Ю.І. 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 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. 

В процесі роботи над темою дослідження к.ю.н., ас. Кудрявцевою В.В. 

зазначено, що укладання рамкової угоди має важливе значення як для замовника 

так і для учасників процедури публічних закупівель та має ряд переваг, зокрема 

таких як прозорість діяльності, спрощення механізмів закупівель, швидкість 

укладання договорів на другому етапі, можливість зниження ціни за одиницю 

товару при зменшенні ціни на ринку, можливість корегування особи 

постачальника. З′ясовано, що рамкові угоди мають переваги порівняно із 

попереднім договором, адже при укладанні рамкових угод, особа не має своїм 

обов’язком подальше укладання конкретного договору стосовно замовлення 

товарів, послуг чи робіт, адже сам рамковий договір виступає організаційно-

правовою основою ділової співпраці сторін. Укладення рамкової угоди спрощує та 

прискорює процедуру подальшого укладання конкретних договорів, оскільки 

сторони уже визначилися із тими засадами, на яких буде функціонувати їх 

співробітництво. Виявлено певні недоліки рамкових угод, такі як те що замовники 

не мають можливості самостійно приймати рішення про вибір однієї з 

конкурентних процедур, а тому повинні укладати договори на закупівлю з тими 

учасниками, які часто не виконують договірні зобов’язання. Окрім цього, 

укладаючи договори про закупівлю з учасниками, єдиним критерієм відбору яких 

є найнижча ціна на товар, якість таких товарів може виявитися не зовсім 

очікуваною та задовільною. Визначено, що у сучасному законодавстві відсутні 

норми, які б закріплювали предмет рамкового договору у певній сфері 

господарської діяльності. Досліджено, що оборонно-промисловий комплекс як 

об’єкт господарсько-правового регулювання нині перебуває на шляху змін як 

правового, так і організаційно-господарського характеру, внаслідок яких 

очікується комплексна перебудова як системи державного управління оборонною 

промисловістю, так і організаційно-виробничої діяльності підприємств оборонно-

промислового комплексу України. 

Встановлено, що державні оборонні закупівлі та запровадження відкритих 

закупівель концерну «УкрОборонПром», які були переведені на платформу 

«Prozorrо» є головним інструментом державного управління оборонною 

промисловістю, також це є суттєвим наближенням нашої держави до стандартів 

країн-членів НАТО. 

К.ю.н., ас. Ваксман Р.В. 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. 

 

2.ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1. Участь кафедри в законотворчої діяльності, в розробці й обговоренні 

з наданням зауважень та пропозицій проектів кодексів, законів та інших 

нормативних актів, у проведенні правових експертиз проектів нормативних 

актів, у роботі робочих груп та комісій по розробці законопроектів.  

 К.ю.н., доц. Давидюк О.М.  у складі робочої групи фахівців НДІ ПЗІР 

НАПрНУ, прийняв участь у підготовці зауважень та пропозицій до проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову та науково-технічну 

експертизу», який було розроблено Міністерством освіти і науки України з метою 

подальшого внесення на розгляд Верховної ради України. 

 Також у складі робочої групи фахівців НДІ ПЗІР НАПрНУ, прийняв участь у 

підготовці зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про державну 

політику перехідного періоду» та у складі робочої групи фахівців НДІ ПЗІР 

НАПрНУ, прийняв участь у підготовці зауважень та пропозицій до проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо певних питань 

управління майном для потреб Збройних сил України», реєстраційний номер 5801, 

від 19.07.2021 р., внесений до Верховної ради України народним депутатом Білозір 

Л.М. та іншими. 

2.2. Участь кафедри в розробці та обговоренні проектів постанов вищих 

судових органів – за звітний період викладачі кафедри  не приймали участь в 

розробці та обговоренні проектів постанов вищих судових органів 

2.3. Робота  науковців кафедри у якості наукових консультантів, членів 

робочих груп та ін. –  викладачі не приймали участь у якості наукових 

консультантів, членів робочих груп та ін. 

        2.4. Перелічити відповіді на запити  Верховного Суду України –  

 К.ю.н., доц. Давидюк О.М. підготував науковий висновок за зверненням 

судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Огородніка 

Костянтина Михайловича, від 16.04.2021 р. № 22.2-12/451 щодо  співвідношення 

положень статті 129 ГПК України з положеннями спеціального Закону України 

"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 

(Кодексу України з процедур банкрутства) у питанні здійснення розподілу судових 

витрат, пов'язаних з розглядом справи у процедурі банкрутства, щодо покладення 

витрат на іншу ніж сторони у справі особу, зокрема, й понесених в судах 

апеляційної та касаційної інстанції. 

 Підготовлено науковий висновок за зверненням судді Касаційного 

господарського суду у складі Верховного суду Огородніка Костянтина 

Михайловича, від 16.04.2021 р. № 22.2-12/452 щодо нормативного поєднання 

положень статей 34, 35 Закону України "Про виконавче провадження" з 



положеннями статті 41 Кодексу України з процедур банкрутства стосовно дій 

виконавця щодо зупиненого виконавчого провадження з примусового виконання 

наказу про реалізацію майнових активів боржника, які є предметом забезпечення, 

у випадку настання обставин, зазначених у частині 8 статті 41 КУзПБ.  

 Підготовлено науковий висновок за зверненням судді Касаційного 

господарського суду у складі Верховного суду Кондратової Ірини Дмитрівни, від 

29.10.2021 р. № 118/0/27-21 від 29.10.2021 р. щодо застосування норм ст. 53 та ст. 

57 Закону України «Про акціонерні товариства» 

К.ю.н., доц. Бойчук Р.П. підготував відповідь на запит Судді-доповідача 

Великої Палати Верховного Суду Пількова К.М. щодо  застосування актів Суду 

Європейського Союзу у спірних правовідносинах (частина одинадцята статті 2 

Закону України « Про ринок електричної енергії». 

                                                             

2.5. Перелічити відповіді на запити Конституційного Суду України.  

К.ю.н., доц. Погрібний Д.І. підготував науковий висновок за зверненням 

судді Конституційного Суду України Лемака В.В. щодо конституційного подання 

50  народних депутатів України щодо  відповідності Конституції України п. 3,4  

розділ II « Прикінцеві  та перехідні положення»   Закону України   « Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних 

принципів у сферах енергетики та комунальних послуг», деяких указів Президента 

України. 

Діяльність кафедри по розвитку творчих засад в організації наукових 

досліджень: 

2.6. Проведення на базі кафедр наукових диспутів, круглих столів, 

наукових конференцій. 

 Протягом звітного періоду на кафедрі  була проведена Всеукраїнська  

науково-практична конференція «Сучасні  напрями розвитку господарського 

законодавства України»  09 квітня 2021 р. за результатами конференції видано  

збірку наукових доповідей. 

 

 

 Таблиця № 1 

№ 

п/п 

Термін проведення конференції, 

 назва, місто 

 

 

 

 

Викладачі, 

які взяли 

участь 

 Міжнародні  

1. 26–27 лютого 2021 року,  м. Запоріжжя, 

Міжнародна науково-практична конференція, 

«Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні»  

 

3 



2. 18 листопада 2021 року, м. Харків, Міжнародна 

науково-практична конференції молодих учених 

«Юридична осінь 2021», Національний 

юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого,  в режимі відеоконференції на 

платформі Microsoft Teams.  

 

6 

3. 5-6 березня 2021р., м. Харків,  Міжнародна 

науково-практична конференція «Правове 

забезпечення політики держави на сучасному 

етапі розвитку» 

 

4 

4. 28 квітня 2021 року, м. Полтава,  Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми економіки, обліку, фінансів та права»  
 

5 

5. 1 травня 2021 року, м. Харків, Міжнародно 

науково-практична конференція  «Розвиток 

правової системи України в умовах сьогодення» 

4 

                        Всеукраїнські  

1. 26 березня 2021 р.,  м. Харків, Інтернет-

конференція «Сучасні проблеми права та 

інноваційної економіки»  

 

3 

2. 30 квітня 2021 року, м. Харків, Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Теорія і 

практика сучасної юриспруденції» 

2 

3. 21 травня 2021 р., м. Харків, Інтернет-

конференція “Актуальні проблеми 

господарської діяльності в умовах розбудови 

економіки Індустрії 4.0”  

 

3 

4. 25 червня 2021р., м. Харків, Інтернет-

конференція “Конституційні засади розвитку 

інноваційного суспільства”  

 

4 

Усь

ого 

усіх 

                                     9 34 

 

 



2.8. Участь у зарубіжних конференціях (вказати країну, місто, повну назву 

конференції та викладачів, які взяли участь)  

        Д.ю.н., доц. Швидка Т.І.  Румунія, Арад,  01.02.2021р.-12.03.2021р. Щодо 

проблеми удосконалення конкурентного законодавства України.Modern methods 

and means of training future lawyers. Scientific and pedagogical internship.  

К.ю.н., доц. Шовкопляс Г.М.  Німеччина, Берлин, 25-27 вересня 2021р. Роль 

об’єднань страховиків на ринках небанківських фінансових послуг України: 

proceedings of IV international scientific and practical conference  «Modern scientific 

research: achievements, innovations and development prospects» стр. 298-303 (0,3 друк. 

арк.). 

К.ю.н., ст. виклад. Щокіна О.О. Румунія, Арад,  01.02.2021р.-12.03.2021р,  

Компетентнісна модель випускника вищої юридичної освіти: виклики сучасності. 

Modern methods and means of training future lawyers: scientific and pedagogical 

internship. February 1 – March 12, 2021, Arad, Romania. С. 150 – 153. 0,5 друк. арк. 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ. 

3.1. Список опублікованих за звітній період монографій (автор, назва, 

обсяг в друк. арк.). 

        Монографії – 2/22,3  друк.арк. 

1. Мазалова А.О. Публічно-приватне партнерство в сучасних економічних умовах 

(господарсько-правовий аспект): монографія. Харків : Право, 2021. 184 с. (10,7 

друк.арк.) 

2. Менів Я.О. Особливості правового забезпечення діяльності господарських 

організацій великого бізнесу в Україні: монографія. Харків: Право, 2021. 200 с. 

(11,6 друк. арк.) 

 3.2. Список опублікованих за звітній період підручників (окремо з грифом 

МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк.) - немає 

3.3. Список опублікованих за звітній період навчальних посібників 

(окремо з грифом МОН, автори, назва, обсяг в друк. арк.)  

Навчальні посібники –  7 / 99,88 друк.арк. 

Навчальний посібник:  

1. Мілаш В.С. Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів.  7-е 

вид., змін.  Х.: Право, 2021. 402 с. (23,37 друк.арк.). 

2. Швидка Т.І., Давидюк О.М. Корпоративне право. Підготовка до іспиту: навч. 

посібн. Харків. Право. 2021. 104 с (12,1  друк.арк.) 

3. Швидка Т.І. Антимонопольно-конкурентне право: навч. посібн. Харків. Право. 

2021. 184 с (10,01 друк.арк.) 

4. ШвидкаТ.І. Законодавче регулювання публічних закупівель: навч. посібн. 

Харків. Право. 2021. 96 с (7,7 друк.арк.) 

5. Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. – 4-ге видання, 

перероблене і доповнене. / Т.І. Швидка. – Харків: Право. 2021. 152 с (17,7 друк.арк.)  



6. Крупа Л.В. Інвестиційне право :навч.посіб. у схемах і табл./ Л. В. Крупа.-Харків: 

Право, 2021.  58 с. (6,7 друк.арк)            

7. Остапенко Ю.І. Право СОТ: курс лекцій. Харків. Право.2021. 192 с. (22,3 друк. 

арк.) 

 

 

3.4. Кількість опублікованих (статей) – 32 /21,5 друк. арк. : 

з них: 

3.4.1.  за кордоном   -  12 / 7,5 друк. арк.  

1. Oksana M. Vinnyk, Dmytro V. Zadykhaylo, Olena M. Honcharenko, Olga V. 

Shapovalova and Nino B. Patsuriia. Honcharenko. Economic and Legal Policy of the 

State in the Field of Digital Economy. International Journal of Criminology and 

Sociology. №10.  рр. 383-392. (особистий внесок - 0,4 друк. арк.) 

2. Zadykhaylo, D., Milash, V., Yarotskiy, V. Current state of health reform in 

Ukraine in the conditions of European integration (2020) Georgian medical news, (309), 

pp. 172-176 (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

3. Tetiana Shvydka. Control of the concentration of economic entities as a preventive 

norms of the competitive policy of the state. Slovak international scientific journal No50, 

2021 VOL.1 p.32-36 (0,7 друк.арк.) 

4. Швидка Т.І., Ушаков А.Б. Боротьба електронного урядування з корупцією у 

сфері публічних закупівель. Slovak international scientific journal. №52. 2021. том.1. 

с. 77-80. (0,7 друк.арк.) 

5. O.P. Yevsuyko , T.I. Shvydka, V.Yu. Streltsov, O.O. Akhmedova, S.V. 

Stankevych, K.V. Cheprasov  Financing environmental protection projects in Ukraine. 

UkrainianJournalofEcology, 2021, 11(1), 186-190, doi: 10.15421/2021_29 

https://www.ujecology.com/archive.html (особистий внесок 0,2 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 (внесок авторів кафедри - 

0,9 друк.арк.) 

7. Bezuhla, J., Kononenko, Ya., Bytiak, O., Zacharchyn, H., Korin, M. Renovation 

and sustainable development of the industrial energy enterprise: economic and legal 

management mechanism. IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, 2021, 628(1). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85100781486&origin=resultslist (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

8. Шовкопляс Г.М. Сучасні тенденції розвитку недержавного регулювання на 

ринках небанківських фінансових послуг України. Governmental regulation in the 

markets of non-bank financial services of Ukraine. Jurnalul juridic national: teorie si 

practica. 2021. № 1, стр. 48-53 (0,6 друк. арк). 

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

Slovak international scientific journal. (Slovakia). № 49 (VOL. 3). 2021. С. 53- 59. (0,75 

друк. арк.) 

10. Остапенко Ю. І. Процес законодавчого забезпечення відносин 

https://www.ujecology.com/archive.html
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
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015448700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221951855
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195951089
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221953615
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221960465
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist


інвестиційного характеру сучасної ринкової економіки. Slovak international 

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

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

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

арк.) 

12. 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.) 

3.4.2. у  міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science  5 / 

2,5 друк.арк. 

1.  Oksana M. Vinnyk, Dmytro V. Zadykhaylo, Olena M. Honcharenko, Olga 

V. Shapovalova and Nino B. Patsuriia. Honcharenko. Economic and Legal Policy of the 

State in the Field of Digital Economy. International Journal of Criminology and 

Sociology. №10.  рр. 383-392. (особистий внесок - 0,4 друк. арк.) 

2. Zadykhaylo, D., Milash, V., Yarotskiy, V. Current state of health reform in 

Ukraine in the conditions of European integration (2020) Georgian medical news, (309), 

pp. 172-176 (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

3. Bezuhla, J., Kononenko, Ya., Bytiak, O., Zacharchyn, H., Korin, M. 

Renovation and sustainable development of the industrial energy enterprise: economic 

and legal management mechanism. IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, 2021, 628(1). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85100781486&origin=resultslist (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

4. T.I. Shvydka , Yu.I. Ostapenko1 , D.D. Zadykhaylo, 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 (внесок авторів кафедри - 

0,9 друк.арк.) 

5. O.P. Yevsuykov 1 , T.I. Shvydka 2 , V.Yu. Streltsov 3 , O.O. Akhmedova 

4 , S.V. Stankevych 5* , K.V. Cheprasov 6 Financing environmental protection projects 

in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 186-190, doi: 10.15421/2021_29 

https://www.ujecology.com/archive.html (особистий внесок 0,2 друк.арк.) 

 3.4.3. у міжнародних наукометричних базах даних (окрім Scopus та  Web of 

Science) – 3 / 1,3 друк.арк. 

1. Шовкопляс Г.М. Сучасні тенденції розвитку недержавного регулювання на 

ринках небанківських фінансових послуг України. Governmental regulation in the 

markets of non-bank financial services of Ukraine. Jurnalul juridic national: teorie si 

practica. 2021. № 1, стр. 48-53 (0,6 друк. арк). 

2. O.P. Yevsuyko , T.I. Shvydka, V.Yu. Streltsov, O.O. Akhmedova, S.V. 

Stankevych, K.V. Cheprasov  Financing environmental protection projects in Ukraine. 

Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 186-190, doi: 10.15421/2021_29 

https://www.ujecology.com/archive.html (особистий внесок 0,2 друк.арк.) 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015448700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221951855
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195951089
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221953615
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221960465
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
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
https://www.ujecology.com/archive.html
https://www.ujecology.com/archive.html


3. Bezuhla, J., Kononenko, Ya., Bytiak, O., Zacharchyn, H., Korin, M. Renovation 

and sustainable development of the industrial energy enterprise: economic and legal 

management mechanism. IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science, 2021, 628(1). URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85100781486&origin=resultslist (особистий внесок - 0,5 друк. арк.) 

 

3.5  Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних (Scopus та Web of Science).  

Scopus – 21  

Web of Science – 4  

Таблиця № 2. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2021  році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор. 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва 

видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, 

номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи) 

Статті 

1.  Oksana M. Vinnyk, Dmytro 

V. Zadykhaylo, Olena M. 

Honcharenko, Olga V. 

Shapovalova and Nino B. 

Patsuriia.  

Honcharenko. Economic 

and Legal Policy of the 

State in the Field of 

Digital Economy. 
 

 

International 

Journal of 

Criminology 

and Sociology. 

№10. 

2020. рр. 

383-392 

2. Zadykhaylo, D., Milash, V., 

Yarotskiy, V.  

Current state of health 

reform in Ukraine in the 

conditions of European 

integration 

Georgian 

medical news 

№309. 

2020. pp. 

172-176 

3. Bezuhla, J., Kononenko, Ya.,  

Bytiak, O., Zacharchyn, 

H., Korin, M. 

Renovation and 

sustainable development 

of the industrial energy 

enterprise: economic and 

legal management 

mechanism 

IOP 

Conference 

Series: Earth 

and 

Environmental 

Science 

№628(1). 

2021 

4. T.I. Shvydka , Yu.I. 

Ostapenko1 , D.D. 

Zadykhaylo, R.V. Vaksman, 

S.V. Stankevych, M.V. 

Matsyura  

Ecological management 

in economic relations: the 

problem of legislative 

support. 

Ukrainian 

Journal of 

Ecology 

№11(3). 

2021. рр. 

60-64 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015448700
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221951855
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195951089
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221953615
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221960465
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195951089
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221953615
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221953615
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221960465
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100781486&origin=resultslist
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https://www.scopus.com/sourceid/19900195068?origin=resultslist
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5. O.P. Yevsuykov 1 , T.I. 

Shvydka 2 , V.Yu. Streltsov 3 

, O.O. Akhmedova 4 , S.V. 

Stankevych 5* , K.V. 

Cheprasov 6  

 

Financing environmental 

protection projects in 

Ukraine. 

Ukrainian 

Journal of 

Ecology, 

№11 (1). 

2021. рр. 

186-190 

6. Шовкопляс Г.М. Сучасні тенденції 

розвитку недержавного 

регулювання на ринках 

небанківських 

фінансових послуг 

України. Governmental 

regulation in the markets 

of non-bank financial 

services of Ukraine. 

Jurnalul 

juridic 

national: 

teorie si 

practica. 

№ 1, 

2021, с. 

48-53 

 

 

Таблиця № 3. Показники видавничої діяльності кафедри 

 
Всього 

друкован

ої 

продукці

ї 

Моногр

афії 

Наукові 

статті в 

наук. 

журнала

х та 

наук. 

збірника

х 

Тези 

доповідей 

та наук. 

повідомле

нь на 

конферен

ціях 

Підручни

ки та 

навчальні 

посібники 

з грифом 

МОН 

Підручн

ики,нав

чальні 

посібни

ки 

Збірники 

норматив

ної 

літератур

и 

Кодекси

, 

комента

рі 

Кількіст

ь друк. 

арк. на 

одного 

викладач

а 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

60/149,33 2/22,3 32 /21,5       19 /5,65 -    7/99,88 - -    12,5 

 

 

3.6.  Викладачів, які не надрукували жодної наукової роботи за минулий 

рік  -  всі викладачі кафедри мають публікації за звітній період.  

 

4. РОЗВИТОК ТА ЗМІЦНЕННЯ ТВОРЧИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

4.1. Лекції, семінари для практичних працівників (вказати назву заходу та 

кількість проведених занять, прочитаних лекцій та ін., в т. ч. в Інститутах 

підвищення кваліфікації). Кафедра господарського права постійно підтримує 

тісні зв’язки з практичними органами, надаючи їм допомогу в вирішенні складних 

та спірних питань кваліфікації конкретних діянь, проводячи лекційну роботу з 

правової пропаганди для практичних робітників. 

     Викладачі кафедри підтримують активні творчі зв’язки з Національною 

академією правових наук України, Харківським національним університетом 

міського господарства імені О.М. Бекетова, Національним університетом «Одеська 



юридична академія», Донецьким національним університетом  та ін. Ці зв’язки 

виражаються у різних формах (рецензування наукових робіт, підготовка дисертації 

до захисту, робота в спеціалізованих радах, редколегіях, опанування дисертаційних 

робіт, виступи на наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, 

круглих столах тощо).  

 

Д.ю.н., проф. Задихайло Д.В. є членом спеціалізованої вченої ради 

Д.64.086.04 у Національному юридичному   університету імені Ярослава Мудрого 

та членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт 

Атестаційної колегії МОН України.  

Д.ю.н., доц. Мілаш В.С. є членом спеціалізованої вченої  ради Д.64.086.04 у  

Національному юридичному  університету імені Ярослава Мудрого  та членом 

спеціалізованої  вченої ради Д. 41.086.04 Національного університету «Одеська 

юридична академія». За звітній період була членом разової спеціалізованої вченої 

ради ДФ 64.086.026; ДФ 64.086.033; ДФ 64.086.035;  

Д.ю.н., доц.Швидка Т.І. за звітній період  була членом разової спеціалізованої 

вченої ради при захисті дисертації Лавренюк Т. А. на тему «Принципи 

господарського права: інструментальний аспект», на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право»; членом  разової спеціалізованої вченої 

ради при захисті дисертації Мазалової А.О. «Публічно-приватне партнерство в 

сучасних економічних умовах (господарсько-правовий аспект)» на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»; членом  разової 

спеціалізованої вченої ради при захисті дисертації Менів Я.О. «Особливості 

правового забезпечення діяльності господарських організацій великого бізнесу в 

Україні» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

 

4.2. Проведення узагальнень (аналізи) судово-слідчої практики – не 

проводилось. 

4.3.  Відповіді на запити: 

Д.ю.н., проф. Задихайло Д.В. підготував відповідь  на запит поданий 

народним депутатом Стефанчуком Р.О. щодо законопроекту «Про особливості 

регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх 

об’єднань у перехідний період», в частині освіти, науки та інновацій.  

Д.ю.н., доц. Мілаш В.С. підготувала відповідь на запит Департаменту 

приватного права Міністерства юстиції України (№ 125-01-22 від 06.01.2021). 

К.ю.н., доц. Давидюком О.М. підготував відповідь на запит Державного 

підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості 

«Енергосталь» (ідентифікаційний код 31632138) від 25.05.2021 р., за вих. № 1-01-

377к. 

К.ю.н., доц. Селіванова І.А. надала відповідь на запит Старшого детектива – 

керівника  третього відділу детективів другого  підрозділу детективів 

Національного антикорупційного бюро України Цивінського О.І. щодо  

застосування положень Указу Президента України «Про національні заклади 



культури» від 11.10.1994 № 587/94 з приводу заборони відчуження нерухомого 

майна національних закладів культури. 

К.ю.н., доц. Шовкопляс Г.М. підготувала висновок на запит щодо 

окреслення наукових підходів за зверненням судді Касаційного господарського 

суду Васьковського Олега Вікторовича, зареєстрованому за номером 344/0/26-21 

про визнання банкрутом Відкрите акціонерне товариство “Холдінгова компанія” 

“Краян” (далі – ВАТ “ХК “Краян”).  

К.ю.н., ст. виклад. Щокіна О.О. підготувала відповідь на запит Директора 

видавництва «Право» щодо прав користування об’єктами нерухомості. 

4.4. Охарактеризувати  іншу консультативну діяльність  кафедри:  

Консультаційна діяльність кафедри полягає у наданні професорсько-

викладацьким складом наступних видів консультацій: 

-групові та індивідуальні консультації з аспірантами та здобувачами  з 

методології наукових досліджень. 

-консультації з молодими викладачами стосовно методики викладання 

господарсько-правових дисциплін. 

 

   5.НАУКОВІ ШКОЛИ  ТА  ПІДГОТОВКА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ   КАДРІВ 

5.1. Охарактеризувати роботу кафедри по підготовці науково-

педагогічних кадрів. Надати перелік захищених за рік кандидатських та 

докторських дисертацій. 

З 1991 року на кафедрі господарського права було захищено більш 100 

кандидатських і 8 докторських дисертацій. У результаті можливо констатувати: 

зусиллями кафедри створена Харківська школа господарського права, яка досить 

серйозно заявила про себе в науці, зробивши істотний внесок в її розвиток.      

У 2021 році на кафедрі  були захищені 1 докторська дисертація:  

- ас. Остапенко Юлія Ігорівна «Розвиток господарського законодавства України: 

систематизація та вимога змістовної модернізації», науковий консультант: доктор 

юридичних наук, професор Задихайло Дмитро Вітольдович,  20 вересня 2021 р. на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. 

       11 кандидатських  дисертації: 
- здобувач кафедри Білоусов Сергій Миколайович «Господарсько-правове 

забезпечення попередження неплатоспроможності окремих категорій суб'єктів 

некомерційної господарської діяльності» науковий керівник: кандидат юридичних 

наук, доцент Бойчук Роман Петрович, захист відбувся  12.04.2021 на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого. 

- здобувач кафедри Пузікова Валентина Сергіївна «Господарсько-правовий 

механізм розвитку об’єктів інфраструктури авіаційних перевезень в Україні», 

науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Бойчук Роман Петрович, 



Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри 

господарського права, захист відбувся 14 квітня 2021 року на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого; 

- здобувач кафедри Бударна Віталія Олександрівна «Господарсько-правовий 

механізм інвестиційного забезпечення національної економіки», науковий 

керівник: кандидат юридичних наук, доцент Барахтян Наталя Веніамінівна, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри 

господарського права захист відбувся «14» квітня 2021 року на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті 

імені Ярослава Мудрого.  

- здобувач кафедри  Богацька Наталія Станіславівна «Правове забезпечення 

торгівельної діяльності суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку», 

науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Барахтян Наталя 

Веніамінівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

доцент кафедри господарського права, захист відбувся 23 квітня 2021 року на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.04 у Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого.  

- здобувач кафедри Говорун Олександр Олександрович «Саморегулівні 

організації в механізмі правового господарського порядку», науковий керівник : 

кандидат юридичних наук, доцент, Барахтян Наталя Веніамінівна, захист 

відбудеться 23.04.2021 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.086.04 у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.  

- здобувач кафедри Шпаков Владислав Володимирович «Господарсько-

правовий механізм забезпечення інвестиційної безпеки держави», науковий 

керівник: кандидат юридичних наук, доцент Барахтян Наталя Веніамінівна, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри 

господарського права, захист відбувся 24.04.2021 на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

- здобувач кафедри Прокоп’єв Роман Євгенович «Господарсько-правовий статус 

підприємств залізничного транспорту України», науковий керівник: кандидат 

юридичних наук, доцент Бойчук Роман Петрович, Національний юридичний 

університет імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри господарського права, захист 

відбувся  «24» квітня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 

- здобувач кафедри  Подрез-Ряполова Ірина Валеріївна «Господарсько-правове 

забезпечення постачання природного газу в умовах природних монополій», 

науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Глібко Сергій Васильович, 

захист відбувся 27 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради 

К 11.737.02 Донецького юридичного інституту МВС України на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. 



- аспірант кафедри Лавренюк Тетяни Анатоліївни «Принципи господарського 

права: інструментальний аспект»,  науковий керівник: доктор юридичних наук, 

професор Задихайло Дмитро Вітольдович, захист відбувся 29 червня 2021 року на 

засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.086.026 створена для проведення 

разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

- аспірант кафедри Мазалова Айше Османівна «Публічно-приватне партнерство 

в сучасних економічних умовах (господарсько-правовий аспект)»,  науковий 

керівник: доктор юридичних наук, професор Задихайло Дмитро Вітольдович, 

захист відбувся 19 жовтня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 

64.086.026 створена для проведення разового захисту дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

- аспірант кафедри Менів Ярослава Олександрівна «Особливості правового 

забезпечення діяльності господарських організацій великого бізнесу в України»,  

науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Задихайло Дмитро 

Вітольдович, захист відбувся 19 жовтня 2021 року на засіданні спеціалізованої 

вченої ради ДФ 64.086.026 створена для проведення разового захисту дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право». 

 

 5.2. Назвати викладачів, які не мають вчених ступенів – на кафедрі всі 

викладачі мають вчений ступень. 

5.3  Підготовка відгуків на дисертації (вказати кількість наданих 

рецензій окремо на кандидатські та докторські дисертації). 

Відгуків на кандидатські дисертації  – 6. 

Відгуків на докторські дисертації  –  2.         

5.4 Підготовка відгуків на автореферати кандидатські та докторські 

(окремо кількісні показники). 

Відгуки на автореферати кандидатської дисертації – 8. 

Відгуки на автореферати докторської дисертації – 3. 

       Д.ю.н., проф. Задихайлом Д.В.  підготовлені відгуки на автореферат 

дисертації поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 

- Нагнибідою Володимиром Івановичем на тему «Теоретичні засади 

правозастосування у міжнародному комерційному арбітражі» та поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – 

господарське право; господарське процесуальне право; 

-  Чайковської Валентини Володимирівни на тему «Модернізація правового 

режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні в умовах міжнародної 

економічної інтеграції», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-

процесуальне право; 12.00.11 – міжнародне право; 



-  Тимошенка М.О. на тему «Правове регулювання господарської діяльності 

закладів вищої освіти: теорія і практика», поданої на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право; 

господарсько-процесуальне право. 

Д.ю.н., доц. Мілаш В.С. підготувала відгук  на автореферат дисертації: 

 - Гудіми Т. С. «Господарсько-правове забезпечення реалізації грошово-  кредитної 

політики держави на засадах сталого розвитку», поданої на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, 

господарське процесуальне право»; 

- дисертацію у формі монографії Малолітневої В.К.  «Господарсько-правовий 

інститут публічних закупівель», поданої на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-

процесуальне право». 

Д.ю.н., доц. Швидка Т.І. підготувала відгуки  на автореферат дисертацій: 

-Павлюченко Ю.М. на тему «Господарсько-правове забезпечення аграрного 

ринку»,  поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

-Петруненка Я.В. «Концептуальні засади господарсько-правових засобів 

забезпечення ефективного використання державних коштів», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - 

господарське право, господарсько-процесуальне право. 

К.ю.н, доц. Бойчук Р.П. підготував відгук наукового керівника на 

дисертаційне дослідження Пузікової Валентини Сергіївни «Господарсько-правовий 

механізм розвитку об’єктів інфраструктури авіаційних перевезень в Україні», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Відгук наукового керівника на дисертаційне дослідження Прокопєва Романа 

Євгеновича  «Господарсько-правовий статус підприємств залізничного 

транспорту», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Відгук наукового керівника на дисертаційне дослідження Білоусова Сергія 

Миколайовича на тему «Господарсько-правове забезпечення попередження 

неплатоспроможності окремих категорій суб’єктів некомерційної господарської 

діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. 

Д.ю.н., доц. Мілаш В.С. виступила як офіційний опонент на захисті 

дисертації Курашової Інни Миколаївни «Господарсько-правовий механізм 

саморегулювання будівельної галузі в Україні», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське 

право, господарське-процесуальне право. 

У звітному році виступила як внутрішній опонент на засіданнях 3-х разових 

спеціалізованих вчених рад, утворених для захисту дисертацій на здобуття 



наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»:  

- Лавренюк Т. А. «Принципи господарського права: інструментальний аспект»;  

- Мазалової А. О. «Публічно-приватне партнерство в сучасних економічних умовах 

(господарсько-правовий аспект»;  

-Менів Я. О. «Особливості правового забезпечення діяльності господарських 

організацій великого бізнесу в Україні»). 

Д.ю.н., доц. Швидка Т.І. виступила офіційний опонентом  на захисті 

дисертації Савченко Світлани Віталіївни «Правове регулювання обов’язкових 

платежів, що пов’язані з отриманням спадщини та дарунків», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

 

     6. УЧАСТЬ КАФЕДРИ В ПРАВОВІЙ ОСВІТІ НАСЕЛЕННЯ 

6.1. Проведення навчально-методичних семінарів з викладачами 

правових дисциплін навчальних закладів – не проводились. 

6.2. Організація серії лекцій для викладачів правових дисциплін 

навчальних закладів з юридичної тематики, враховуючи останні досягнення 

юридичної науки – не читалися. 

6.3. Всебічне висвітлення проблем держави і права, роз’яснення чинного 

законодавства та практики його застосування по місцевому телебаченню і 

радіомовленню, в друкованих засобах масової інформації – не має. 

6.4. Проведення семінарів-навчань, бесід, консультацій з журналістами 

друкованих засобів масової інформації з метою підвищення рівня підготовки 

журналістами правових матеріалів в засобах масової інформації – не 

проводилися. 

6.5. Проведення семінарів, курсів для працівників, діяльність яких 

пов’язана із застосуванням законодавства та контролем за його виконанням – 

практичним працівникам обласного управляння СБУ. 

6.6. Призначення постійними лекторами для відповідних категорій 

населення – не призначалися. 

6.7. Здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення правової 

культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні – не 

здійснювалися. 

 

7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 

7.1. У даному розділі необхідно вказати кількість наукових гуртків на 

кафедрі, кількість студентів, які беруть участь у їх роботі та керівників. 

На кафедрі працює 2 гуртки. Гуртки на кафедрі працюють протягом 

відповідного навчального року з перервами на час проведення сесій та канікул. 

Гуртківцями кафедри підготовлено близько 50 наукових доповідей та 60 курсових 

проектів. У роботі гуртків беруть участь викладачі, які здійснюють керівництво 

підготовкою доповідей окремих студентів. У роботі гуртків приймають участь 

студенти 4 та 5 курсів денного відділення. Як правило, у гуртку працюють 



студенти, які записалися у гурток на 4 курсі і працюють у ньому до закінчення  

університету, багато з них мають бажання навчатися в  магістратурі та аспірантурі. 

За останні 5 років стаціонарна аспірантура поповнювалась тільки за рахунок 

гуртківців.  

7.2.  Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами  

самостійно –   95 / 28,5  друк. арк. 

7.3. Кількість наукових статей та тез, надрукованих студентами у 

співавторстві з викладачами  –  3/ 0,9 друк. арк. 

 

8. СПІВРОБІТНИЦТВО З РЕДАКЦІЙНИМИ КОЛЕГІЯМИ 

ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ 

 8.1. Вказати викладачів, які є членами редакційних колегій.   

Д.ю.н., проф. Задихайло Д.В. є членом редакційної колегії журналу 

«Проблеми законності» Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого, «Вісника Національної академії правових наук України»,  членом 

редколегії журналу «Економічна теорія та право», та «Право України».  

Д.ю.н., доц. Мілаш В.С. є членом редакційних колегій науково-практичних 

видань / збірників «Економічна теорія та право», «Право та інновації» та 

електронного видання «Право та інноваційне суспільство». 

К.ю.н., доц. Бойчук Р.П. є членом редакційної колегії науково-практичного 

журналу «Актуальні питання інноваційного розвитку». 

 

9. ВКАЗАТИ ЯКІ НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ 

ОТРИМАЛИ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ 

 

        К.ю.н., доц. Битяк О.Ю. отримав Почесну грамоту від Ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого з нагоди Дня Університету. 

К.ю.н., ас. Ваксман Р.В.  отримала Подяку Ректора Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого за високий професіоналізм, 

багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня Університету. 

К.ю.н., ас. Кудрявцева В.В.  отримала Почесну грамоту від Союзу юристів 

України. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського права,  протокол №4  

від  03 грудня 2021  р. 
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