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З метою активізації науково-дослідної роботи 
студентів спеціалізації «Господарське право» та 
створення умов для апробації результатів курсово-
го, дипломного та магістерського дослідження про-
фесорсько-викладацьким складом кафедри госпо-
дарського права і процесу Інституту повітряного 
права і космічного права та масових комунікацій 
Національного авіаційного університету (далі -
ІПКП МК) було прийнято рішення започаткувати 
традицію проведення щорічних семінарів під назвою 
«Кращий юрист року», у номінації яких стануть 
актуальні проблеми господарсько-правового регулю-
вання сучасних економічних відносин в Україні. 

Першим таким заходом став проведений 
ЗО листопада 2009 року на базі кафедри госпо-
дарського права і процесу семінар «Кращий юрист 
року» у номінації з правових проблем неплатосп-
роможності та банкрутства в Україні серед студен-
тів 5 курсу ОКР «Спеціаліст», «Магістр» спеціа-
лізації «Господарське право», за сприянням та ак-
тивної підтримки адміністрації ІПКП МК в особі 
директора, професора Шинкарука Василя Дмит-
ровича та заступника директора з наукової роботи, 
професора Шуст Наталії Борисівни. 

Безпосередніми організаторами семінару -
завідувачем кафедри господарського права і про-
цесу, професором Корчак Наталією Миколаївною 
та доцентом цієї ж кафедри Козирєвою Валенти-
ною Петрівною, була розроблена концепція його 
проведення, окреслені пріоритетні напрямки сту-
дентського наукового дослідження, сформований 
склад конкурсної комісії, робота якої відбувалася 
впродовж жовтня-листопада 2009 року, а також 
підготовлені питання до анкети визначення знань 
з дисципліни «Правове регулювання неплатосп-
роможності та банкрутства». 

Саме на конкурсній основі були відібрані до-
повіді студентів з елементами новизни, науко-
вості, практичного спрямування, творчого підходу 
до їх виконання. Конкурсною комісією враховува-
лись вміння студентів працювати з літературни-
ми джерелами, аналізувати теоретичний і прак-
тичний матеріал з питань неплатоспроможності та 
банкрутства, формулювати висновки та вносити 
пропозиції до удосконалення відповідного зако-
нодавства. 

У роботі семінару «Кращий юрист року» взяли 
участь 26 студентів ІПКП МК 503 та 504 групи і 
б науково-педагогічних працівників кафедри гос-

подарського права і процесу. З метою надання се-
мінару практичної спрямованості, його організа-
торами були запрошені арбітражний керуючий 
Лазарев Федір Едуардович, головний державний 
податковий інспектор відділу представництва ін-
тересів у судах юридичного управління Д ПІ у Свя-
тошинському районі м. Києва Яковенко Анастасія 
Леонідівна, юрист арбітражного бюро Дергач Оль-
га Олександрівна. Зокрема, у своєму виступі арбіт-
ражний керуючий Лазарев Ф.Е. не тільки поді-
лився особистим досвідом роботи у сфері розгля-
ду справ про банкрутство, але і дав змістовні від-
повіді на поставлені студентами запитання. 

Обговорення проблемних правових питань не-
платоспроможності та банкрутства в Україні від-
бувалося за трьома напрямами: перший напрям -
правові проблеми теорії та практики розгляду 
справ про банкрутство (Чабан І. В., Заболотній С.В., 
Янєв Д.М., Крутенко Д.М., Литвин Ю.С., Полі-
щук Є.В., Карабчук 1.1., Вертузаєва І.М., Макеєн-
ко О.Г., Давиденко В.І., Білоус Н.В., Візор Р.Я.); 
другий напрям - реформування законодавства про 
банкрутство(Лисенко І.К., Миргородська А.В., 
Нечипорук Д.І., Лосенко М.С., Мельниченко С.І., 
Ємельянова А.С., Купатадзе Т.Б.); третій напрям -
особливості правового статусу учасників неплато-
спроможності та банкрутства (Милашеаська Ю.О., 
Невальонна І.М., Шевчук В.В., Гоголева К.О., 
Самчук І.В., Філоненко М.В., Хода Ю.В. ). 

Оцінка доповідей студентів та аналіз відпо-
відей в анкеті визначення знань його учасників з 
дисципліни «Правове регулювання неплатоспро-
можності та банкрутства» відбулися на засіданні 
членів журі у складі директора ІПКП МК, профе-
сора Шинкарука Василя Дмитровича, заступника 
директора ІПКМ МК з наукової роботи, професо-
ра Шуст Наталії Борисівни, завідувача кафедри 
господарського права і процесу ІПКП МК НАУ, 
к.ю.н., доцента Корчак Наталії Миколаївни, доцен-
та кафедри господарського права і процесу ІПКП 
МК, к.ю.н. Козирєвої Валентини Петрівни, ар-
бітражного керуючого Лазарева Федора Едуар-
дович. 

Підводячи підсумки роботи семінару «Кращий 
юрист року», заступник директора ІПКМ МК з 
наукової роботи, професор Шуст Наталія Бори-
сівна відзначила належний організаційний рівень 
його проведення, акцентувала увагу на безпосеред-
ній зв'язок даного заходу з навчальним процесом, 
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оголосила переможців та вручила подяки студен-
там 5 курсу ОКР «Спеціаліст», «Магістр» спеціа-
лізації «Господарське право»: 

«за цілеспрямованість наукового пошуку у 
номінації з правових проблем неплатоспоможності 
та банкрутства в Україні «Кращий юрист року» 

(Милашевська Ю.О., Невальонна І.М.); 
«за новизну проведеного дослідження у но-

мінації з правових проблем неплатоспоможності 
та банкрутства в Україні «Кращий юрист року» 
(Вертузаєва І.М., Самчук І.В.); 

«за якісне та оригінальне викладення матеріа-
лу у номінації з правових проблем неплатоспомож-
ності та банкрутства в Україні «Кращий юрист року» 
(Хода Ю.В.); 

«за творчий підхід у дослідженні у номінації з 
правових проблем неплатоспоможності та банк-
рутства в Україні «Кращий юрист року» 

(Крутенко Д.М., Заболотній С.В.); 
«за самостійність наукового дослідження у но-

мінації з правових проблем неплатоспоможності 

та банкрутства в Україні «Кращий юрист року» 
(Філоненко М.В.); 

«за практичне спрямування результатів дослі-
дження у номінації з правових проблем неплато-
споможності та банкрутства в Україні «Кращий 
юрист року» (Білоус Н.В., Лисенко І.К.). 

Завершуючи роботу семінару «Кращий юрист 
року» у номінації з правових проблем неплатосп-
роможності та банкрутства в Україні, завідувач 
кафедри господарського права і процесу, к.ю.н., 
доцент Корчак Наталія Миколаївна висловила 
подяку членам оргкомітету, журі, запрошеним, до-
повідачам та професорсько-викладацькому скла-
ду кафедри за активну участь у його роботі та 
ви-словила побажання в подальшому активно 
використовувати таку форму організації науко-
во-дослідної роботи студентів з метою поглиблен-
ня їхніх знань щодо особливостей господарсь-
ко-правового регулювання та обміну досвідом 
спеціалістів у даній сфері правозастосовної діяль-
ності. 
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