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1. Прізвище, ім’я та по-батькові: Ребриш Богдан Юрійович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних 

наук, асистент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного 

правознавства. 

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

«Захист прав споживачів від недобросовісної конкуренції у міжнародному 

приватному праві» (1,0 друк. арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької 

роботи: «Захист прав споживачів від недобросовісної конкуренції у 

міжнародному приватному праві» (1,77 друк. арк.).  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняній доктрині 

МПрП детально досліджено поняття недобросовісної конкуренції відповідно до 

норм міжнародного права, а також висвітлені основні аспекти таких 

спеціальних формул прикріплення, як lex mercatus та lex causae, що 

використовуються у праві зарубіжних країн для визначення застосовного права 

щодо недоговірних відносин захисту від недобросовісної конкуренції. 

Поряд із указаними питаннями, автором також досліджені проблеми 

вибору права щодо договорів, в яких відсутній іноземним елемент, а також 

правові наслідки його здійснення відповідно до норм законодавства України та 

зарубіжних країн.  

Додатковий фокус уваги був приділений пов’язаним питанням 

правового регулювання окремих договірних відносин у МПрП, таких як 

міжнародних відносин страхування, а також відносин міжнародної купівлі-

продажу товарів. 

Також автором було вперше проаналізовані проблеми понятійно-

термінологічного апарату міжнародно-правових актів у сфері міжнародного 

обігу та охорони культурних цінностей. Зокрема, було окреслено коло 

основних універсальних та регіональних міжнародно-правових угод ЮНЕСКО, 

ІКОМОС, Ради Європи та інших організацій у цій сфері. Також були розкриті 

основні базові юридичні поняття, що використовуються в міжнародно-

правових джерелах для позначення відповідних предметів (культурні цінності, 

культурна спадщина, об'єкти культури, культурні товари, предмети, що мають 

культурну цінність тощо), а також досліджено їх міжмовну (інтерлінгвістичну) 

узгодженість. 
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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 — . 

 

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:  

 

вітчизняні конференції: 

• Круглий стіл «Конституція України: історія, сучасність, 

перспективи» до 25-річчя Конституції України, Харківськй національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, 23 червня 2021 року. 

 

9. Видавнича діяльність:  

 

статті всього 10 /1,6 друк. арк.: 

• Ребриш Б. Ю. Культурні цінності та інші суміжні категорії: проблеми 

понятійно-термінологічного апарату міжнародно-правових актів / Б. Ю. Ребриш 

// Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний 

журнал». – 2021. – № 1. (0,62 друк. арк.). 

• Ребриш Б. Ю. Lex causae / Б. Ю. Ребриш // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-048-8 Т. 13: 

Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 417 с. (0,12 друк. арк.). 

• Радчук О. П., Ребриш Б. Ю. Попереднє колізійне питання / Радчук О. 

П., Б. Ю. Ребриш // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків 

: Право, 2021.– ISBN 978-966-937-048-8 Т. 13: Міжнародне приватне право / 

редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 
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держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. – 599 с. (0,04 друк. арк.). 

• Ребриш Б. Ю. Страхування міжнародне, загальні положення / Ребриш 

Б. Ю // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 

2021.– ISBN 978-966-937-048-8 Т. 13: Міжнародне приватне право / редкол. 

А.С. Довгерт (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. – 753 с. (0,06 друк. арк.). 

• Ребриш Б. Ю. Lex mercatus. / Б. Ю. Ребриш // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-

048-8 Т. 13: Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін. ; 

Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – __ с. (0,17 друк. арк.). 

• Ребриш Б. Ю. Конкуренція недобросовісна /Ребриш Б. Ю // Велика 

українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-

966-937-048-8 Т. 13: Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт 

(голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – __ с. (0,1 

друк. арк.). 

• Трояновський О. В., Ребриш Б. Ю. Відсилання зворотне  / 

Трояновський О. В., Ребриш Б. Ю. // Велика українська юридична енциклопедія 

: у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-048-8 Т. 13: Міжнародне 

приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – __ с. (0,13 друк. арк.). 

• Цірат Г. А., Ребриш Б. Ю. Визнання та виконання іноземного 

арбітражного рішення / Цірат Г. А., Ребриш Б. Ю. // Велика українська 

юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-

048-8 Т. 13: Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін. ; 

Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 

України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – __ с. (0,1 друк. арк.). 

• Трощенко І. О., Ребриш Б. Ю. Деліктні зобов’язання, колізійні питання 

/ Трощенко І. О., Ребриш Б. Ю. // Велика українська юридична енциклопедія : у 

20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-048-8 Т. 13: Міжнародне 

приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. – __ с. (0,13 друк. арк.). 

• Коссак В. М., Ребриш Б. Ю. Договір міжнародної купівлі-продажу 

товарів / Коссак В. М., Ребриш Б. Ю. // Велика українська юридична 

енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2021.– ISBN 978-966-937-048-8 Т. 13: 

Міжнародне приватне право / редкол. А.С. Довгерт (голова) та ін. ; Нац. акад. 

прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – __ с. (0,13 друк. арк.). 
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тези наукових доповідей і повідомлень всього 1 / 0,17 друк. арк.: 

• Ребриш Б. Ю.  Вибір права щодо договору, в якому відсутній 

іноземний елемент / Б. Ю. Ребриш // Конституція України: історія, сучасність, 

перспективи [Електронний ресурс]: Збірник матеріалів Круглого столу, 

присвяченого 25-річчю Конституції України; 23 червня 2021 року. – Х. : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2021. – С. 73–77 (0,17 друк. арк.). 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science ––––. 

 

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

наукометричних базах даних: 

• Ребриш Б. Ю. Культурні цінності та інші суміжні категорії: 

проблеми понятійно-термінологічного апарату міжнародно-правових актів / Б. 

Ю. Ребриш // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий 

електронний журнал». – 2021. – № 1. (0,62 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.  

• Інститут інновації та конкуренції імені Макса Планка (Мюнхен, 

Німеччина) в межах проекту з видання колективної монографії «Competition 

and Intellectual Property Law in Ukraine». 

 

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 –––– 

 

 

Ас. Ребриш Б.Ю. 

 

 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри  

міжнародного приватного права  
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