
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ 

викладача кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства  

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

за 2021 рік 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Косінова Дарина Станіславівна. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор філософії в 

галузі права, асистент кафедри міжнародного приватного права та 

порівняльного правознавства. 

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

«Актуальні проблеми міжнародного торгового права» (1,0 друк арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи: «Актуальні проблеми міжнародного торгового права» (1,1 друк арк.). 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

Економічний суверенітет – це спроможність держави повною мірою 

використати сукупність умов та чинників, заходів і засобів (насамперед 

правових), що забезпечують незалежність національної економіки, її 

стабільність і стійкість, здатність до постійного оновлення та 

самовдосконалення з метою подальшого розвитку економічної системи, попри 

або мінімізуючи негативний зовнішній тиск інших учасників глобалізаційних 

процесів. 

Економічна безпека держави – це певний стан економіки країни, який 

повинен забезпечувати можливість протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам 

економічній системі України, є втіленням здатності держави протистояти 

зовнішньому економічному тиску з боку інших держав, міждержавних 

економічних об’єднань, ТНК, потужних ринкових агентів-нерезидентів й 

самостійно, незалежно реалізовувати власну економічну політику, 

забезпечувати здатність національних суб’єктів господарювання конкурувати 

на зовнішніх економічних ринках, дотримувати баланс національних 

економічних інтересів, у тому числі і правовими засобами, що безпосередньо 

впливає на стан економічного суверенітету держави.  

З метою посилення власних позицій на світовому ринку Україна 

повинна поступово перетворюватися на вагомого учасника процесів 

забезпечення міжнародної економічної безпеки. 

 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших 

нормативних актів: 

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів — . 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України — . 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади — . 
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6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень — . 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів — . 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування — . 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам — . 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян — . 

 

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

органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) — . 

 

8. Участь у конференціях, семінарах — .  

 

9. Видавнича діяльність: 

 

статті всього 3 /1,1 друк. арк.: 

 

• Косінова Д. С., Івчук К. І., Чернявський О. В. Правовий аналіз 

сучасного стану та тенденцій розвитку законодавства ЄС та України у сфері 

кібербезпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні 

науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7119  (1,2/0,4 

друк. арк.). 

• Tatsii, V.Ya.a , Bilousov, Y.M.b , Kosinova, D.S.bEconomic 

sovereignty and economic security of Ukraine (Interrelation and mutual 

understanding) in the context oftheir doctrinal and legal support(2021) Journal of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28 (3), pp. 209-223. DOI: 

10.37635/jnalsu.28(3).2021.209-223.(1,7/0,6 друк арк.). 

• Шуміло І.А., Косінова Д.С. Ке́гель Ге́рхард [(Gerhard Kegel). У кн. 

Велика українська юридична енциклопедія: Т. 13 : Міжнародне приватне право. 

За ред.  А. С. Довгерт та ін. у 20 т. Харків. Право. 2021. С.  356-357. (0,2/0,1 

друк.арк.). 

 

 

9.1. Публікації у науковометричних базах даних Scopus, Web of 

Science:  

Scopus: 

• Tatsii, V.Ya.a , Bilousov, Y.M.b , Kosinova, D.S.bEconomic 

sovereignty and economic security of Ukraine (Interrelation and mutual 

understanding) in the context oftheir doctrinal and legal support(2021) Journal of the 

National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28 (3), pp. 209-223. DOI: 

10.37635/jnalsu.28(3).2021.209-223.(1,7/0,6 друк арк.). 

 

https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7119
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9.2. Публікації  у інших наукометричних базах даних : 

• Косінова Д. С., Івчук К. І., Чернявський О. В. Правовий аналіз 

сучасного стану та тенденцій розвитку законодавства ЄС та України у сфері 

кібербезпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні 

науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7119  (1,2/0,4 

друк. арк.). Міжнародна наукометрична база Index Copernicus International 

(Республіка Польща).  

 

10. Член редакційних колегій .–––– 

11. Член спеціалізованих вчених рад .–––– 

12. Виступив офіційним опонентом на захисті дисертації .–––– 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські. –––– 

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

назву стипендії/премії).–––– 

15. Співробітництво з закордонними організаціями.––––  

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

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі.–– 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році: 

Подяка ректора Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди святкування Дня 

Університету (17 листопада 2021 р.). 

 

 

 

 

Ас.  Косінова Д.С.  
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